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de Grupos
Instituição Latino-americana que visa promover o
intercâmbio entre associações que desenvolvem trabalhos
de ensino, pesquisa e serviços no âmbito das teorias
psicanalíticas de grupo, casal, família e instituições. A
Diretoria da FLAPAG renova-se a cada dois anos e circula
entre as associações dos países membros. Atualmente, a
Diretoria (gestão 2007-2009) tem sua sede no Brasil e é
composta por profissionais ligados ao CEFAS.
http://flapag.org.br

Comissão Organizadora
Presidente - Fabiana Follador e Ambrosio
Coordenadora - Maria Aparecida Terzis
Comissão Científica – Antonios Terzis, Fabiana Follador e
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Ana Paula Costa
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sobre a programação
Sexta-feira, 17 de outubro de 2008
Contamos com a presença da Professora Tânia Aiello
Vaisberg, cuja palestra centrou-se na apresentação do
Estilo Clínico ‘Ser e Fazer’, contextualizando essa proposta
clínica no trabalho com grupos. Também se apresentou o
Professor Leopoldo Fulgêncio, com o tema “A Psicanálise
Winnicottiana como uma Ciência Objetiva da Natureza
Humana”.
Assistimos a uma produção concebida e realizada por Filipe
Terzis, um filme que apresenta o Centro de Formação e
Assistência à Saúde - CEFAS - e o trabalho que vem
desenvolvendo ao longo de 11 anos. Esse belo trabalho
encontra-se disponível para visualização no site
www.cefas.com.br.
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Sábado, 18 de outubro de 2008
Iniciamos o dia com quatro mesas redondas, onde os temas
Intervenção nas Instituições, Psicanálise com Casais e
Famílias, Trabalhos com Grupos e o estudo de conceitos
psicanalíticos foram abordados pelos palestrantes.
Agradecemos as presenças de Helio Satalino, Mauro
Bilharino Naves, Oswaldo S. Junior, Pablo de Carvalho
Godoy Castanho, Carmen Fabriane, Vera Lúcia Rezende,
Ângela Hiluey, Carla Pontes Donnamaria, Lizette Weismann,
Miriam Tachibana, Joely Bento e Vanessa Regina Vicentim.
Após o intervalo para o almoço, outras quatro palestras
foram ministradas e contamos com a presença dos
Professores Antonios Terzis, Ricardo Pelosi, Elisabeth
Smeke e Fernanda Gomes.
Contamos também com um espaço para que a atual
Diretoria da FLAPAG, entidade que, juntamente com o
CEFAS, promove esse Simpósio, apresentasse suas
realizações e reflexões.
Finalizando o evento de 2008, realizamos grupos de
discussão para que os trabalhos apresentados sob a forma
de pôsteres pudessem ser comentados e houve a
apresentação dos trabalhos no formato de temas livres.
Espero que esses dois dias de trabalhos e de convivência
tenham sido proveitosos e agradáveis.
Fabiana Follador e Ambrosio
Presidente do IX Simpósio CEFAS e II Jornada FLAPAG
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REFLETINDO SOBRE O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO
PROFISSIONAL QUE PRATICA A PSICANÁLISE
Fabiana Follador e Ambrosio1
Venho, em nome do CEFAS e da FLAPAG, dar as boas vindas a
todos os presentes, apresentar o IX Simpósio CEFAS, que também é
a II Jornada FLAPAG e conversar um pouquinho sobre a complexa
formação que acontece quando resolvemos ser psicanalistas.
A psicanálise é inegavelmente um assunto interessante.
Vejamos nós, aqui hoje, reunidos para conversarmos sobre as
“POÉTICAS NA PSICANÁLISE”, o tema do nosso Simpósio. Fascinante
esse assunto. Quando nos aproximamos dele, em decorrência direta
acabamos aproximando-nos de nós mesmos, porque a psicanálise é
fascinante, é instigante, mas demanda um movimento pessoal
intenso.
Quem trabalha a partir desse referencial teórico conhece bem,
lembra-se ou está sentindo na pele como é complexa a formação que
fazemos. Inclui o conhecimento teórico, as leituras das obras de
diversos autores, ler, ler mais um pouco, e chegar a conclusão de que
falta muito ainda para ler.
Além de todo esse estudo, dessa aquisição de conhecimento
formal, temos também de nos defrontarmos com outro tipo de
elemento que constitui a formação do psicanalista, que é de natureza
vivencial: são os nossos atendimentos, as supervisões, as discussões
de casos clínicos. Junto a tudo isso, que não é pouca encrenca, temos
também a nossa análise pessoal.
Ufa!
Mas a psicanálise, que é mesmo um campo fascinante, requer
que estejamos presentes, de “corpo e alma” em todas essas etapas:
quando estudamos a teoria - lendo os escritos de Freud, os livros de
Melanie Klein e de Winnicott, os periódicos científicos, isso só para
citar alguns –, para que esse corpo teórico faça parte da pessoa que
somos nós e que esse conhecimento não se torne algo dissociado usando um conceito winnicottiano; inegavelmente quando estamos
com nossos pacientes, precisamos do preparo técnico e também de
preparo pessoal.
Mas não é uma tarefa fácil essa nossa. Afinal, estamos, todo o
tempo, lidando com o sofrimento humano. E nós, que somos
1

Mestre em Psicologia Clínica pelo IPUSP, coordenadora
Psicoterapêuticas de Criação da Ser e Fazer, responsável
Psicoterapêutica Arte de Papel, Diretora Secretária do NEW
Estudos Winnicottianos de São Paulo. Diretora Co-Editora
docente do CEFAS.

das Oficinas
pela Oficina
– Núcleo de
da FLAPAG,
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psicanalistas – ou que nos preparamos para isso – não estamos
imunes desse sofrimento.
Poderíamos pensar que a análise pessoal nos ajudaria a cuidar
de nossos pacientes, na medida em que também estaríamos sob
cuidado de alguém.
Mas eu gostaria de comentar hoje, sobre esse cuidado que o
psicanalista deveria vivenciar. Aconteceria somente no âmbito de sua
análise pessoal? Ou poderíamos encontrar sustentação em outros
lugares?
Vou falar bem rapidamente, sobre um autor que estudo já há
algum tempo e que considero muito importante, por conta de sua
construção teórica, dos conceitos que trouxe para a psicanálise, mas
também de como fez a apresentação de suas idéias: é Winnicott.
Winnicott nos diz que o ambiente humano é constituinte do self
de cada um de nós, de cada ser humano. Isso significa que, desse
ponto de vista o ambiente não existiria separadamente do ser
humano – Winnicott é o autor que, assistindo a uma palestra na
Sociedade Britânica de Psicanálise, levanta-se e diz: “não existe essa
coisa que você chama de ‘o bebê’!”, então, para ele o que existiria é
um conjunto ambiente-indivíduo. Um não poderia existir separada ou
independentemente do outro.
Comento sobre a constituição emocional do ponto de vista de
Winnicott porque gosto muito das idéias desse autor, mas também
porque quero ressaltar que, sendo o ambiente tão essencial, esse
ambiente tem como função promover o cuidado ao ser humano: ao
bebê, à criança, ao adolescente, ao adulto.
Esse cuidado, que podemos chamar de holding, de sustentação
emocional, é fundamentalmente importante para que possamos viver
a vida de modo criativo, não defensivo, nem submisso, para que
possamos ter a sensação de que estamos vivendo a nossa própria
vida e para que nossas ações sejam carregadas das nossas
pessoalidades, sendo genuínas e espontâneas.
Fazendo uma aproximação para nós, estudantes entusiastas da
psicanálise, acredito que situações como a que estamos hoje, dos
encontros científicos, assistindo a palestras, participando de grupos
de estudo e de discussão podem sim ser vivenciadas como ambientes
de holding.
Os eventos científicos podem ter essa função de holding, de
cuidado, ser um lugar onde aprendemos com os palestrantes a teoria,
onde compartilhamos as nossas dúvidas e as dificuldades que
encontramos nos nossos ofícios, um lugar onde podemos conhecer
pessoas, um lugar que possa nos dar a sensação de acolhimento e de
pertencimento, um lugar que quebraria a nossa sensação, tão
freqüente para quem está na clínica de grupos ou individual,
sensação de solidão ou até mesmo de desamparo.
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Nos Simpósios realizados pelo CEFAS - e já estamos na 9ª
edição -, com o acolhimento e o zelo que são característicos dessa
Instituição, acredito que a dimensão do cuidado, do holding, se faz
presente.
Esse cuidado com relação aos alunos, aos profissionais e à
formação profissional aparece também na perseverança e na
continuidade na realização de encontros científicos.
Espero que o evento que preparamos para vocês possa cumprir
essa tarefa.
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AS ATUAIS CONDIÇÕES DAS PRÁTICAS ANALÍTICAS
DE GRUPO
Antonios Terzis2
Este trabalho apresenta uma nova idéia no campo da psicologia
dos grupos. Levantamos a hipótese de um aparelho psíquico grupal.
Consideramos que os processos mentais inconscientes apresentam
características grupais em suas estruturas.
O meu trabalho sobre a “psicanálise e grupalidade” começou no
início da década de 1980. Como terapeuta, participei com bastante
interesse e empenho nessa atividade que viria a significar muito para
mim, tanto no plano pessoal quanto no plano profissional. Como
professor a quase 26 anos em Instituições acadêmicas, nas duas
últimas décadas, orientamos trabalhos de mestrado e doutorado
dedicados à psicologia dos grupos.
Este longo período de convívio com a psicanálise de grupo e o
ensino no CEFAS e no curso de pós-graduação em Psicologia-PUCC,
proporcionou-me algumas condições favoráveis para desenvolver
vários projetos de pesquisa, voltados para a psicanálise dos grupos e
o bem-estar do homem como ser social, contribuindo sobre a
psicologia dos grupos e para o desenvolvimento de Especialização em
Psicanálise e Grupalidade, dirigida a profissionais que procuram
aprimorar seus conhecimentos nesta área.
A motivação para desenvolver experiências com os pequenos
grupos se deve a algumas razões:
A primeira delas consiste no fato de que os projetos estão
vinculados ao grupo de pesquisa “Psicanálise e Grupalidade” do qual
faço parte como líder e, também é vinculado à linha de pesquisa
“Prevenção e Intervenção”, que busca promover novas estratégias
para intervenção e prevenção da saúde.
A segunda razão é que, sob a forma de um contínuo estímulo,
temos recebido várias solicitações para ampliarmos as áreas que as
grupoterapias podem atingir, assim como recebemos de pessoas
interessadas, a sugestão de dedicarmos uma atenção mais específica
e de ordem prática aos grupos humanos.
De fato, há no Brasil, muita gente trabalhando com grupos,
uma parte de colegas seguindo diretrizes bem delineadas, providos
de algum tipo de formação teórico-prática; no entanto, também há
um grande número de técnicos que, embora bem intencionados e até
mesmo movidos pelo seu bom-senso e pelos resultados alcançados,
2

Professor Titular da Pós-Graduação em Psicologia da PUC-Campinas e
Presidente da FLAPAG.
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praticam a terapia de grupo de uma forma autodidática e sem uma
formação científica.
A terceira razão é que, em um país como o Brasil, com tão
escassos recursos econômicos e poucos técnicos, e com uma
quantidade enorme de pessoas desassistidas, é necessário organizar
e oficializar programas e cursos sobre as técnicas de grupo.
Hoje sabemos que ao falar de contexto grupal, nos referimos
aos distintos grupos, instituições e organizações sociais, nos quais
cada indivíduo interage e com os quais entrelaça o “tecido” de sua
própria existência.
Os grupos existiram sempre e determinaram desde o começo a
matriz do que chamamos “indivíduo”, por sua vez, o indivíduo criou
os grupos. O homem, em épocas primitivas, na paz ou na guerra,
para sua sobrevivência, sua procriação, seu consolo, suas crenças,
suas aventuras, suas buscas para amar, para proteger, para ser
cuidado, sempre buscou a presença e o intercâmbio com os outros
homens.
O desenvolvimento das ciências sociais sistematizou o estudo
dos distintos grupos humanos, permitiu classificá-los, descobriu as
leis de seus funcionamentos e estabeleceu hipóteses e predições.
O fenômeno grupal entrou assim pela porta do conhecimento
científico. Assim, a palavra “grupo” surgiu para denominar um
conjunto de pessoas e a ligação ou união entre eles.
Inúmeras são as definições tanto de uso comum como
científicas de grupo: algumas teorias sustentam o conceito de que um
grupo já está formado quando o integram duas pessoas, isto é, o
caso de um casal. Assim começou o mundo, com um casal, cuja
felicidade paradisíaca entrou em crise quando nele entrou um terceiro
elemento, ou mais apropriadamente, uma terceira, a serpente,
situação que constantemente se vem repetindo ao longo da nossa
história.
A partir daí, os grupos adquiriram grande popularidade e
começaram a germinar com rapidez. Foi tamanho o auge, que a
maior preocupação de todo recém-nascido foi assegurar sua primeira
relação diádica: sua mãe. Logo, e com sentimentos bastante
contraditórios, entrou o pai, os outros eventuais irmãos e assim se
formou o primeiro grupo básico.
Este primeiro grupo básico tornou-se extenso, ao ingressarem
nele os avós, tios, outros parentes, amigos, vizinhos, até chegar a
formar a comunidade, a pátria, ou os jardins da infância, as escolas,
os clubes, as instituições e as demais infinitas formas de organização
social.
Em todas as sociedades antigas e atuais, a maior sanção social
constitui a segregação do indivíduo de seus grupos habituais de
pertinência e referência.
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O homem se humaniza e adquire significado só na medida em
que é nomeado e reconhecido por outros homens.
O que um homem faz e sente, está estreitamente vinculado
com aquilo que os outros homens fazem e sentem com ele, por ele,
para ele e contra ele, e isso constitui um perpétuo movimento de ida
e volta que se realimenta sucessivamente, ocasionando mudanças
quantitativas e qualitativas no mesmo e nos outros.
Toda pessoa busca os outros para encontrá-los e encontrar-se.
Sua postura se referencia a outros; sua linguagem; seus códigos;
suas expectativas; suas emoções; todo seu ser se identifica e se
distingue, se individualiza e se grupaliza com relação aos outros.
Como bem diz Freud (1921) o outro, o semelhante, sempre é para
nós modelo, objeto, ajudante ou rival.
Em todas as culturas a importância da vida em grupos,
constituiu o eixo em torno do qual se estabelecem as normas os
sistemas éticos e as religiões.
Os dez mandamentos, as provas da solidariedade, as
responsabilidades compartilhadas, as sanções e as gratificações
sociais, os rituais tribais e as mais modernas conversões atuais, tudo
revela o poder de conviver com seus semelhantes, como requisito
básico para assegurar sua própria sobrevivência física, psíquica e
espiritual.
As teorias e técnicas grupais, em toda sua ampla gama de
instrumentalizações práticas, assim como as diferentes escolas que
se tem desenvolvido, têm como objetivo, estudar, investigar e tratar
de resolver o desenvolvimento, crescimento e os problemas do
homem, situando-o no coração dos grupos nos quais se inclui.
Dentro do campo educativo e social em geral, o estudo da vida
emocional dos indivíduos e dos grupos que compõem esses terrenos,
têm mostrado sua importância e utilidade.
Dentro do âmbito terapêutico, a abordagem das distintas
problemáticas individuais se tem enriquecido com as terapias grupais
(de família, de casal, equipes e grupos institucionais).
Os problemas de tais grupos especiais (equipes esportivas,
grupos criados no trabalho, grupos de atores) podem ser
perfeitamente submetidos a uma abordagem psicoterapêutica de
grupo, a fim de aperfeiçoar a sua saúde mental, sua eficiência,
capacidade de cooperação e integração.
A importância está em que estes grupos receberão tratamento
em benefício de seu próprio funcionamento como grupo. Assim, uma
equipe é tratada, em primeiro lugar, para incrementar sua eficiência
como equipe e qualquer benefício resultante para os membros
individuais da mesma, constitui um subproduto.
Na psicoterapia de grupo a situação tem caráter oposto. O
grupo é tratado exclusivamente com vistas ao proveito dos seus
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pacientes individuais.
O trabalho com grupos é, portanto, de grande importância, pois
seria impossível ajudar um indivíduo ou uma equipe, sem
compreender suas motivações, sua estrutura e a dinâmica de seu
grupo.
Assim, salientamos que é necessário incentivar as atividades
com formas de terapia grupal; aumentar o número de profissionais
que trabalham com grupos e a produção científica sobre os mesmos.
A prática clínica atual torna evidente a necessidade de
desenvolvimento de técnicas de intervenção psicoterápica que
possam atender à crescente demanda de assistência psicológica pela
população.
A psicanálise como ciência do homem, experimenta o impacto
da vida moderna e não ignora as transformações que sofrem as
outras ciências, seja reformulando suas teorias, seja buscando novos
métodos. As solicitações que o mundo moderno faz à psicanálise, no
sentido de recorrer aos seus conhecimentos para a solução de
problemas urgentes e vitais, fazem com que muitos analistas
inclinem-se para o estudo e utilização de técnicas que possibilitem o
atendimento de grupos maiores de indivíduos, sem abrir mão, no
entanto, dos elementos fundamentais da teoria psicanalítica. Os
psicanalistas que em diferentes países vêm trabalhando com grupos,
inclinam-se mais e mais no sentido de desenvolver uma técnica
grupal paralela à individual, que atenderia a duas exigências: as
demandas de terapia por parte da comunidade e a preservação dos
pontos de vista científicos da psicanálise.
A psicanálise de grupo tem se difundido enormemente e o
número de seus participantes vem se ampliando de forma
considerável. Dentro da psicanálise tem aparecido um movimento
que segue as idéias do Círculo de Estudos Franceses para a Formação
e a Investigação Ativa em Psicologia (CEFFRAP). Os psicanalistas
Anzieu (1966); Kaës (1976); Pontalis (1963) desta escola francesa,
estudam os efeitos do inconsciente dentro das instituições, sejam
elas de tratamento, de formação ou de correção. Hoje, muitos deles
trabalham dentro do âmbito institucional, exercem funções
hirárquicas, políticas, econômicas ou terapêuticas. Essas diferentes
experiências trazem uma série de questões sobre o inconsciente que
aí se manifesta.
Por outro lado, os psicanalistas cada vez mais, a maioria mais
abertamente e outros menos, na intimidade de seus consultórios,
sem proclamar, exercitam técnicas psicoterápicas de grupo, que cada
vez mais pensam que a psicanálise pode ter várias aplicações,
igualmente válidas. De modo que é tão válido usar a psicanálise
individual, como também é válido usar psicanálise de família, de
casal, de grupo, ou instituição.
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Esta abertura da psicanálise a novas aplicações, tem se
enfrentado também, com a necessidade de completar-se com teorias
provenientes de outras escolas como teoria da comunicação, teoria
da dinâmica grupal e também com a teoria sistêmica.
A procura de uma técnica de análise de grupo constitui no
desenvolvimento natural de uma linha de pensamento dentro da
psicanálise, sendo este um desenvolvimento científico apresentado
por Freud (1921) que se preocupou com um ser social. Sua formação
médica e os primeiros estudos de neuropatologia, nunca se
sobrepuseram à sua curiosidade e à sua irresistível inclinação para o
estudo das origens da sociedade humana, dos ritos e das religiões, da
atividade artística e criadora e, finalmente, do comportamento
agressivo e autodestrutivo da civilização moderna. As teorias que
elaborou a partir da convencional relação médico-paciente e do
estudo da neurose no indivíduo – teoria da libido, teoria estrutural,
teoria edípica, teoria do superego – reportam-se, sempre, ao
indivíduo relacionado com objetos, construindo, assim, uma
psicologia multipessoal.
Penso que não é difícil inferir aplicações terapêuticas para os
grupos, quando meditamos sobre idéias expressadas por Freud em
diversas partes de sua obra. Em “Psicologia de grupo e a análise do
Ego” (1921), por exemplo, Freud afirmou claramente que a psicologia
individual e a de grupo não podem ser absolutamente diferenciadas,
pois a psicologia do indivíduo permanece em função das relações do
indivíduo com outras pessoas. Conceitos assim, encontrados na obra
de Freud, serviram como ponto de partida para o desenvolvimento da
psicanálise (o “complexo de Édipo” e “Teoria do superego”) e para o
estabelecimento de uma técnica de “análise de grupo”. Mais tarde, o
desenvolvimento da psicanálise foi evoluindo com os trabalhos de
Melanie Klein (1952)
que veio, na verdade, para demonstrar que o
mundo interno do indivíduo se constitui como um “grupo” de objetos.
Estes elementos da psicanálise, juntamente com os conceitos de Bion
(1968) acerca da dinâmica dos grupos, forneceram as bases para o
trabalho analítico com os grupos de pacientes.
Bion (1968) dirige sua atenção para níveis mais primitivos da
vida mental, se refere à “mentalidade grupal” em que os
participantes do grupo entram numa regressão, cuja característica
principal é a de por em primeiro plano, os aspectos mais primitivos
do funcionamento mental.
Assim, como no indivíduo temos aspectos de regressão e
evolução da personalidade, também no grupo podemos ter uma
mentalidade regredida e uma mentalidade evoluída. A noção de que
no psiquismo humano existem formações grupais inconscientes, da
mesma forma o inconsciente está estruturado como um grupo. Os
membros de um grupo constituem, juntos, um sistema de relações e
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operações de caráter transacional.
Assim, nos grupos como no indivíduo, existem dois níveis de
funcionamento psíquico inter-relacionados entre si, ou seja, o nível
consciente e o nível inconsciente. Os dois níveis do funcionamento
mental se colocam como instâncias presentes e antagônicas. Para
Bion, não pode existir um verdadeiro crescimento sem a coexistência
do aspecto evoluído (nível consciente) com o aspecto primitivo (nível
inconsciente). Somente quando o aspecto evoluído entra em
ressonância com o primitivo, tirando-o de seu isolamento, é que
ocorre o verdadeiro desenvolvimento do grupo e da pessoa.
Esses fatores de crescimento ou terapêuticos do grupo definem
melhor as afirmações teóricas de Foulkes (1948) a noção de que o
grupo é uma totalidade produtiva de formações psíquicas específicas.
O conceito de “ressonância inconsciente” introduzido por este autor e
esclarecido por Ezriel (1950) como “ressonância fantasmática”.
Foulkes (1948) utilizou essa noção para descrever empiricamente um
processo psíquico primitivo da intersubjetividade constituída na
relação simbiótica da criança com a mãe: a ressonância inconsciente
é definida como o conjunto de respostas emocionais e
comportamentais inconscientes de um indivíduo à presença e na
comunicação de outro indivíduo. Essa ressonância foi denominada por
Ezriel (1950) como “ressonância fantasmática”. Nos grupos a
ressonância fantasmática é um agente da ansiedade comum e do
denominador do grupo: a fantasia de um participante suscita e
mobiliza outras formações fantasmáticas nos outros membros do
grupo em relação de ressonância com o primeiro.
Penso que a posição central da dinâmica de grupo é ocupada
pelos mecanismos mais primitivos, que Melanie Klein descreveu como
peculiares às posições paranóides e depressiva. Em outras palavras,
é claro que entre as teorias apresentadas por Freud e aquelas que
descreveu Bion, há uma grande diferença. Freud viu o grupo como
uma repetição de relações do grupo de família como protótipo de
todos os grupos. Decorrente disso é que os grupos, na opinião de
Freud, deveriam aproximar-se dos padrões neuróticos de
comportamento, enquanto que, na opinião de Bion, os grupos se
aproximam dos padrões do comportamento psicótico.
Considero que todos esses conceitos psicanalíticos tornam
possível o conhecimento de uma parte importante da realidade
psíquica do inconsciente e das subjetividades que mal seriam
acessíveis de outra forma. Ainda, esses conceitos e outros podem
gerar novos campos de pesquisa, colocando em perspectiva, a função
transacional do grupo na formação da psique humana.
O que acontecerá então, no mundo, na próxima década?
Tentarei articular algumas idéias. As atuais tendências em
desenvolvimento sofrerão transformações através do social-
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institucional, político e econômico, que podem ter imprescindíveis
oscilações, etapas e localizações em diferentes países.
Os fatores econômicos e políticos nos fazem pensar na
necessidade de reduzir as enfermidades. Por outro lado, a saúde
mental não pode separar-se do que acontecerá com os grandes
problemas mundiais: o nuclear, a luta pelas hegemonias, os regimes
autoritários, as guerras entre os países e as guerras civis, a questão
do meio ambiente, o tráfico internacional de drogas, as enfermidades
endêmicas e as epidêmicas. Estes fatores econômicos, sociais e
políticos nos levam a constatar a necessidade na modificação da
assistência social no sentido de expandi-la a diferentes segmentos da
sociedade.
Podemos então, supor um prognóstico e colocar em pauta
nossas idéias e desejos de como será a psicoterapia de grupo no
século XXI!
Nessa evolução, as instituições devem partir em direção a uma
nova visão da saúde e do homem, para um desenvolvimento
coerente no atendimento da comunidade, com um papel de
prevenção e atenção.
Embora as linhas de psicoterapia tenham rumos distintos, isso
sugere uma riqueza de leituras e sentido, onde pode-se conseguir
uma unificação do trabalho de uma mesma equipe, um pensamento
transdisciplinar.
Outra importante tendência da psicoterapia é a relação com
outras áreas do conhecimento: a medicina, a sociologia, a cultura,
etc., isso se deve à necessidade de terapeutas e médicos e outros, de
enriquecerem-se mutuamente e buscarem uma compreensão
tridimensional: a sócio-cultural, a psicológica e a biológica.
Penso que para o século XXI, haverá uma diversidade de
técnicas, uma integração das teorias psicológicas e do orgânico com o
psíquico, aplicadas a cada situação.
Parece importante que para se falar sobre as psicoterapias do
século XXI se reflita sobre o desenvolvimento da psicoterapia nos
últimos anos e sobre o desenvolvimento social, político e econômico
de nosso país; é imprescindível voltar o olhar para trás e perceber o
que se passou na história. Que desenvolvimento tem ocorrido?
A psicoterapia de grupo passou por períodos difíceis com a
ditadura, onde havia proibições quanto ao agrupar-se. Hoje, tem se
desenvolvido, recuperando seu lugar nas instituições, seu papel, seu
valor e reconhecimento.
Finalmente, é necessário que haja também um
desenvolvimento das técnicas de prevenção primária, onde a
educação, a assistência social e a higiene terão papéis importantes,
ou seja, uma psicoterapia indireta através de professores, líderes
comunitários, médicos, enfermeiros, etc... Um campo de
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operatividade para os grupos das mais diferentes formas: grupos de
reflexão, operativos, de orientação, com enquadres e técnicas
diferentes. O importante é que sirvam de suporte e cumpram o
objetivo proposto, aprofundando conceitos de saúde e doença,
buscando um entendimento em nível preventivo, onde se possa estar
preocupado em se evitar as enfermidades e não somente em curálas.
O papel do terapeuta é assumir um compromisso com a
realidade social e ter a consciência de que existe uma relação direta
entre o psiquismo e o campo político, econômico e social. Sua
atuação dependerá e se adequará às circunstâncias históricas então
vividas.
É importante que neste século XXI tenhamos consciência e
busquemos uma evolução, homens não alienados vivendo numa
sociedade não alienante, nos aprofundando no mundo das
psicoterapias e no que elas têm de individual, grupal e social.
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SER E FAZER: ENCONTROS BRINCANTES NA CLINICA
GRUPAL
Tânia Maria Jose Aiello Vaisberg
Pontifícia Universidade Católica de Campinas
Tenho tido a honra e a satisfação de liderar um Grupo de
Pesquisa USP/CNPq, intitulado Psicopatologia, Psicanálise e
Sociedade, no âmbito do qual se criou, em 1997, um espaço
institucional para realização de pesquisas clínicas conhecido como
“Ser e Fazer”: Oficinas Psicoterapêuticas de Criação. Tais pesquisas
consistem, basicamente, na investigação sobre a potencialidade
mutativa, vale dizer, sobre a eficácia psicoterapêutica, de
modalidades de atendimento grupal, que se definem segundo as
seguintes
características:
apresentação
de
materialidades
mediadoras, cultivo do holding como modo
de intervenção do
terapeuta e preferência pelo atendimento grupal.
Dizemos, sempre, que nos inspiramos no pensamento
D.W.Winnicott, no propósito de deixar sempre claro que não
pretendemos estar aplicando diretamente nenhuma teorização deste
autor na nossa prática. Na verdade, o que realizamos é uma
interlocução, uma conversa com Winnicott, na medida em que este
autor utiliza, em seus escritos, concepções antropológicas,
psicopatológicas e clinicas com as quais mantemos viva afinidade.
Deste modo, lemos suas obras sem a pretensão de nos colocarmos
como intérpretes do que verdadeiramente teria dito, nem para nos
firmamos como especialistas em seu pensamento ou nos caminhos
pelos quais articulou os conceitos que considerou fundamentais, para
colocarmo-nos como interlocutores que nele se inspiram. Deste
modo, podemos afirmar, bem ao gosto de Winnicott, que
paradoxalmente somos mais winnicottianos do que outros grupos na
medida em que adotamos uma atitude bastante próxima à deste
autor, que se apropriou da tradição da psicanálise para resolver
problemas do seu próprio tempo, no qual, como disse mais de uma
vez, os neuróticos rareavam e formas de sofrimento borderline e
psicóticas se tornaram cada vez mais freqüentes. De nossa parte,
lemos suas obras como brasileiros comprometidos com os rumos da
saúde mental pública em um país pobre e populoso.
Esta questão se agudizou, desde nossa perspectiva, a partir da
implantação da reforma psiquiátrica brasileira, que mudou bastante o
modo como a sociedade lidou com a emergente profissão de
psicólogo. Como sabemos, os psicólogos mantiveram-se, durante as
décadas de sessenta e setenta, ainda bastante apartados da
instituição psiquiátrica, limitando-se a trabalhar em empresas, como
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selecionadores de pessoal ou na clinica privada. A situação
psiquiátrica mantinha-se lamentável e iatrogênica, baseando-se
exclusivamente no uso dos fármacos, dos eletrochoques e do
isolamento, que era pensado como medida terapêutica, do tipo “dar
um tempo”, já que operava afastando o indivíduo do seu ambiente de
vida. A partir do final dos anos setenta começam as discussões
acerca da reforma, que vem adotar o modelo basagliano. Neste
momento, brotaram muitas esperanças entre os psicólogos, que
passaram a prestar concursos públicos para compor equipes
multiprofissionais que trabalhariam em diferentes equipamentos de
saúde e de saúde mental.
Entretanto, considerando que em nosso país esta reforma
atendia não apenas os anseios de profissionais convencidos dos
efeitos iatrogênicos da internação, mas também a ganância dos
proprietários de estabelecimentos hospitalares, desejosos de diminuir
seus gastos com hotelaria, para aumentar a margem dos lucros, não
nos surpreende o fato de que estas importantes transformações
tenham ocorrido “à brasileira”, vale dizer, sem a construção
concomitante de uma rede de serviços extra- hospitalares capaz de
assumir o cuidado destes pacientes. Deste modo, operou-se na linha
de uma implantação da reforma italiana, num sentido da preservação
do atendimento psiquiátrico tradicional e da criação de dispositivos
sócio-educativos, que tinham como objetivo reabilitar o paciente
psiquiátrico, em termos da assunção de uma cidadania plena. Os
atendimentos grupais passaram a ser freqüentes, mas ficaram a
cargo de profissionais que não estavam preparados para assumi-los.
O despreparo se compensava, na prática, pelo uso de co-terapias que
juntavam enfermeiro e assistente social, psiquiatra e terapeuta
ocupacional, psicólogo e enfermeiro, enfim, todas as combinações
possíveis de profissionais disponíveis. Realizados a partir da falta de
formação especificas, tais praticas mantiveram-se, ao longo do
tempo, como essencialmente “selvagens”.
De nossa parte, sempre nos incomodou a falta de empenho na
constituição de dispositivos verdadeiramente clínicos, mediante os
quais os pacientes pudessem ser efetivamente beneficiados em
termos daquelas necessidades emocionais que justamente se
encontravam na base do seu sofrimento.
Ao mesmo tempo em que criticamos a reforma psiquiátrica
brasileira, preocupamo-nos, por outro lado, com a proposição de
novas modalidades de atendimento, que pudessem ser rigorosamente
fundamentadas, do ponto de vista teórico, ao mesmo tempo em que
fossem passiveis de serem implantadas em instituições. Não nos
contentaríamos com uma base que deixasse de aproveitar os
conhecimentos acumulados pela tradição psicanalítica que, desde
nossa perspectiva, tem em Winnicott um verdadeiro pensador. Deste
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modo chegamos à criação da “Ser e Fazer”, conjugando nossa
preocupação com a superação das limitações da reforma psiquiátrica
brasileira com uma grande afinidade por um dos mais interessantes
desenvolvimentos da psicanálise contemporânea.
Desde o inicio entendemos que o atendimento seria grupal e
que os grupos seriam preferencialmente heterogêneos quanto ao
diagnóstico, tendo em vista tanto atender a um grande número de
pacientes como – talvez fundamentalmente – constituir um ambiente
o mais próximo possível da experiência humana comum, que se
fazendo, inevitavelmente, como campo inter-humano vincular,
contrasta nitidamente com o manicômio, na medida em que este
reúne pessoas com diagnósticos semelhantes para afastá-las do
convívio social.
Se a nossa experiência com grupos inclusivos, nos quais
pessoas diagnosticadas como psicóticas podem ser atendidas ao lado
de outras, que apresentam outros tipos de dificuldades emocionais,
revelou-se fecunda, há também que lembrar que fomos
surpreendidas pela notável aderência de pacientes somáticos, em
estados mais ou menos graves, incluindo terminais, às oficinas Ser e
Fazer, em grupos homogêneos quanto à patologia orgânica. Esta
experiência indicou que o caráter inclusivo, num sentido profundo,
não exige nem é garantido pela heterogeneidade, mas decorre do
firme posicionamento do terapeuta que atua segundo uma rigorosa
ética psicanalítica.
A Radicalidade da Psicopatologia Winnicottiana como Base do
Trabalho Clinico Diferenciado
Chegamos ao texto winnicottiano pela via de uma busca mais
antiga por uma psicanálise capaz de atender às exigências
epistemológicas de Politzer (1928), apresentadas na América do Sul
por Bleger (1963). O jovem filósofo entusiasmara-se profundamente
com a leitura da Interpretação dos Sonhos de Freud (1900),
saudando-a como portadora de um saber revolucionário para o
campo das ciências humanas, e criticando uma duplicidade que
encontrou nesse discurso que se alimentava, de um lado, de um
acontecer clínico de caráter dramático e vincular, para construir um
modelo de funcionamento do psiquismo que o tomava como “coisa
extensa” no sentido cartesiano do termo. A partir desta crítica, lançou
o programa de constituição do que denominou “psicologia concreta”,
que se definiria pelo uso do método psicanalítico para a geração de
teorizações que usassem modelos humanizados, de tipo dramático.
As formulações desta psicologia concreta abandonariam conceitos
demasiadamente abstratos, como os de aparelho psíquico, energia
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psíquica ou pulsão, para utilizar termos direta e concretamente
ligados à experiência emocional humana. Tratava-se, de um certo
modo, de uma visão que se aproximava bastante daquilo que pregou
a fenomenologia como volta ao mundo vivido como condição
indispensável para a elaboração de teorias que pudessem ser
verdadeiramente úteis do ponto de vista clínico.
Esta crítica ao freudismo nos convenceu plenamente. Ao
mesmo tempo em que compreendemos que a metapsicologia faz
sentido no horizonte cultural em que Freud desenvolveu seu
pensamento, já que tudo indica que não freqüentou grupos de
vanguarda da filosofia do inicio do século XX a ponto de conceber
uma outra forma de teorização. A argumentação de Bleger (1963)
que se nutriu da leitura das produções universitárias francesas, no
sentido de que a psicanálise corresponderia à mais completa
psicologia até então elaborada, soou, aos nossos ouvidos, como
extremamente convincente. Entretanto, não encontramos, nas obras
blegerianas, uma verdadeira realização dos ideais da psicologia
concreta, que viemos a encontrar nos textos de D.W.Winnicott, autor
que teoriza em termos humanos e dramáticos, mesmo quando faz
uso – sempre impreciso, é bom lembrar - de termos
metapsicológicos. Então, aquilo que faz autores como Roudinesco e
Plon (1998) referirem como sinais de que estamos diante de um
“clínico notável”, leva-nos a reconhecer um teórico capaz de escapar
às abstrações fisicalistas e propor constructos teóricos que se
mantém maximamente próximos ao acontecer clínico.
Ao voltamo-nos para Winnicott, pudemos nos dar conta de que
desenvolve seu pensamento a partir de uma teoria psicopatológica
original, que, estribando-se sobre o conceito de regressão, que
reformula em seus próprios termos, que completa, a meu ver, a
revolução psicanalítica num sentido que talvez mereça ser qualificado
como verdadeiramente anti-psiquiátrico.
Assim, a psiquiatria se firmou, ao longo dos séculos XIX e XX,
como campo disciplinar organizado ao redor do que Bercherie (1980)
denominou “índice de não-compreensão do observador”, que veio a
ser radicalmente questionado pelo freudismo. Na verdade, o modo de
constituição da ciência psiquiátrica realizava algo que foi teorizado e
fundamentado por Jaspers em 1913, quando estabeleceu, como
ponto de partida de sua psicopatologia, a distinção entre sintomas
compreensíveis e sintomas explicáveis. Os primeiros seriam resposta
à experiência emocional e, nesta medida, o médico seria capaz de
encontrar coerência entre sua emergência e a situação vivida pelo
pacientes. Por outro lado, os segundos corresponderiam à supressão
de determinantes biográficos e dramáticos em decorrência da
irrupção de processos subjacentes de ordem biológica. Deste modo,
deixariam de estar dotados de sentido emocional e, deste modo, não
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seriam passiveis de ser produtivamente abordados pela via das
dificuldades do viver humano. Seriam, logo se percebe, o objeto da
psiquiatria, que poderia compartilhar pacientes com sintomas
compreensíveis com os psicólogos e psicanalistas.
Ora, quando de sua emergência, a psicanálise rompe a visão
jasperiana, pois a proposição do conceito de inconsciente permite a
ruptura dos limites de compreensibilidade do fenômeno humano.
Deste modo, surge, no cenário ocidental, como base capaz de
legitimar uma revisão radical das idéias predominantes sobre a
loucura, por impedir que condutas aparentemente absurdas, bizarras
ou até cruéis e monstruosas sejam concebidas como manifestação
que não pertence ao acontecer humano. Assim, aquilo que, numa
apreensão imediata, pode se revelar como desprovido de sentido,
terá esta dimensão plenamente recuperada se for psicanaliticamente
considerada em termos de motivação inconsciente subjacente.
Tal posicionamento teórico levaria o psicanalista coerente a
assumir uma postura clinica bastante diversa daquela sustentada pela
psiquiatria clássica, na medida em que a não existência de diferenças
de natureza entre o louco e o não-louco deixava de justificar o
isolamento social, que tão bem justificara o uso de antigos
leprosários europeus.
Entretanto, foi necessário que ao conceito de inconsciente se
acrescentasse o de regressão, para que se tornasse possível a
proposição de um sistema psicopatológico, que foi explicitado pela
primeira vez por Abraham, segundo o qual as psicoses, como as
neuroses, corresponderiam a aderências a fases anteriores do
desenvolvimento psico- emocional3. Deste modo, todos estariam
potencialmente sujeitos a psicotizar, mas psicotizariam aqueles que
desgraçadamente tivesse tido que enfrentar dificuldades maiores nos
primórdios da vida individual. Caíam, assim, diferenças essenciais,
entre loucos e sãos, para persistirem diferenças oriundas do percurso
de vida de acordo com o esquema causal das series complementares
(Freud, 1916).
Entretanto, consideramos que Winnicott, a partir de sua
formação como pediatra, ou seja, como profissional que lidou com
bebês concretos, completou este movimento anti-psiquiátrico, no
interior do mundo psicanalítico, ao formular sua teoria sobre o
amadurecimento emocional, fato que nem sempre é reconhecido,
principalmente por estudiosos que insistem em reduzi-lo a mais um

3

A não utilização deste conceito, vale lembrar, resultaria na proposição de
existência de estruturas fixas de personalidade que, mesmo usando jargão
psicanalítico, teriam, evidentemente, uma índole psiquiátrica.
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freudiano. Segundo esta visão revolucionária, a loucura se encontra,
paradoxalmente, no âmago da sanidade humana possível.
Insiste Winnicott, ao longo de sua obra, que a vida individual
humana tem início a partir da alternância entre estados calmos e
excitados, nos quais o bebê experimenta não-integração – condição
muito diversa da desintegração – e estados de continuidade de ser.
No contexto das primeiras vivencias de continuidade de ser, quando o
bebê sequer existe “desde seu próprio ponto de vista”, ganham
relevo especial aqueles momentos destinados à alimentação,
experiência que provê a nutrição orgânica e ao mesmo tempo o que
podemos chamar de chegada do recém-nascido a este mundo.
Dirá Winnicott (1969) que quando tudo corre bem o bebê
viverá o ser amamentado como uma experiência de onipotência, na
medida em que, graças à mãe e - evidentemente, ao ambiente em
que esta vive – poderá criar onipotentemente um seio, de acordo
com suas necessidades, usando, paradoxalmente, um seio já
existente. Viverá, portanto, o que podemos qualificar sucintamente
como uma experiência de ser o criador:
“A partir desta experiência de onipotência
inicial o bebê é capaz de começar a
experimentar a frustração, e até mesmo chegar,
um dia, ao outro extremo da onipotência, isto é,
de perceber que não passa de uma partícula do
universo, um universo que já estava ali antes
mesmo da concepção do bebê. (...) Não é a
partir da sensação de ser Deus que os seres
humanos chegam à humildade característica da
individualidade humana? (Winnicott, 1969,
p.90)”
Assim, a loucura onipotente não seria uma vicissitude a que
estariam sujeitas algumas ou muitas pessoas desafortunadas, mas o
cerne, o fundamento paradoxal da sanidade e da maturidade. Não se
trataria, evidentemente, de qualquer loucura, mas de uma loucura
precisa, de caráter onipotente. Seria, é bom frisar, uma loucura
produzida interpessoalmente, a partir de praticas de cuidado materno
que, por seu turno, são socialmente sustentadas, e não
endopsiquicamente, até porque estamos num momento do
desenvolvimento individual em que a própria constituição de um
psiquismo se encontra em trânsito. Apesar disso, restaria, entretanto,
como fundamental, que o bebê manteria alguma forma de registro
desta experiência de ser Deus, que o acompanharia ao longo de sua
vida. Paradoxalmente, portanto, seria o pleno e existencial
conhecimento de ser Deus aquilo que liberaria o indivíduo das
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agonias constantes de viver num universo precário, que nada mais
seria do que a beira de um abismo, ou, por outro lado, do
desenvolvimento de alguma convicção delirante que, em seus
fundamentos, buscaria configurar uma posição existencial onipotente.
Levar em conta esta concepção da loucura como âmago da
sanidade traz conseqüências importantes. Uma delas, das mais
sérias, diz respeito ao modo como clinicar, especialmente quando
temos em mente atendimentos inclusivos em grupos heterogêneos.
Se a vivência da loucura onipotente é essencial para o
desenvolvimento emocional, faz sentido pensar que oportunidades
para sua configuração possam ser fundamentais. Chegamos, assim, a
uma importante questão: como organizar atendimentos clínicos que
permitam que os pacientes possam viver, alguns deles pela primeira
vez, ou reviver, em outros casos, este tipo de experiência?
Ainda que não encontremos esta pergunta formulada do modo
que o fazemos, em muitos autores, é possível garimpá-la no estudo
de Laing (Friedenberg, 1975), Secheraye (1954) e do próprio
Winnicott (1954).
A resposta de Laing (1986) vai no sentido da cuidadosa
preparação
de um ambiente institucional capaz de albergar
experiências de enlouquecimento, a partir das quais o indivíduo
entraria em um contacto autentico consigo mesmo. Estas idéias
foram colocadas em prática no Kingsley Hall, revelando-se eficaz mas
também altamente custosa em termos do que exigiu de dedicação da
parte dos profissionais, que aí viveram como em uma comunidade
paralela. A ênfase dos relatos recai sobre a desorganização regressiva
do comportamento e menos nos processos de recuperação.
A experiência de Secheraye (1954) é sumamente interessante,
porque neste caso a constituição de um setting adequado à regressão
de uma paciente diagnosticada como esquizofrênica permite que se
chegue ao chamado “milagre das maçãs”, que consiste numa
experiência de ser amamentada por maçãs que lhe são oferecidas a
partir do seio da terapeuta. Neste caso, Renée cria e encontra seiomaçã e leite-maçã, vivendo plenamente uma experiência onipotente,
que a terapeuta denominou “realização simbólica”. Winnicott (1959)
referiu-se a esta experiência para criticar o uso do termo simbólico,
argumentando que a capacidade simbólica só é adquirida pelo bebê
em momento bastante posterior. Entretanto, não negou seu efeito
mutativo. O trabalho de Secheraye (1954) impressiona, na medida
em que convence sobre a possibilidade de recuperação plena de um
quadro indiscutivelmente psicótico que tinha, em seu cerne, a
questão do sentimento de irrealidade. Entretanto, o custo da
experiência, que resultou numa adoção real e efetiva da paciente,
mostra que não é passível de ser implantado no contexto da saúde
pública. Pensamos, assim, que deve ser aproveitado no sentido de
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mostrar o poder curativo da experiência onipotente, a partir da qual a
paciente pode abandonar um posicionamento defensivo psicótico.
Finalmente, Winnicott (1954) abordou a necessidade de certos
pacientes de usar o setting analítico como ambiente no qual regredir,
tanto para reviver situações de falha ambiental como para viver com
plenitude a situação de dependência absoluta que implicam, como
mostramos, no provimento de condições para experiências ilusórias.
Trata-se de trabalho exigente e delicado, que demanda uma sólida
formação psicanalítica, com caráter muito menos invasivo do que a
psicoterapia realizada por Secheraye (1954). Recomenda este autor
que o psicanalista seja criterioso na escolha de casos que pode
atender, para não se sobrecarregar com várias regressões
simultâneas, sempre em enquadres de atendimento individual. Neste
caso, há uma maior preservação do terapeuta, uma vez que a
regressão se constela no setting, mas sua implantação no contexto
da saúde pública é evidentemente impraticável. De todo o modo,
chamou-nos a atenção o fato deste trabalho não se fundar
essencialmente no trabalho da interpretação mas sim no que
denominou manejo do setting, que consiste na provisão de cuidados
análogos aos maternos tendo em vista que algo não-vivido possa vir
a ser experienciado. No texto dedicado especificamente a este tema,
Winnicott (1954) menciona que fez uma interpretação com seis anos
de adiantamento, referindo-se a uma paciente nos seguintes termos:
“Para que o tratamento fosse eficaz, era
necessário uma regressão em busca do self
verdadeiro. Felizmente, nesse caso, fui capaz de
manejar por mim mesmo toda a regressão, sem
a ajuda de uma instituição. Decidi no inicio dar
total liberdade à regressão e, exceto uma vez no
começo da análise, não foi feita qualquer
tentativa de interferir com o processo regressivo
que seguia seu próprio curso. Essa única ocasião
foi uma interpretação feita por mim, que surgiu
do material analítico, sobre o erotismo e o
sadismo orais na transferência. Ela foi correta,
embora tivesse sido feita com seis anos de
antecedência porque eu ainda não acreditava
completamente na regressão. Para meu próprio
bem, tive que testar o efeito de uma
interpretação comum. Quando chegou a hora
apropriada para fazer esta interpretação, ela
havia
se
tornado
desnecessária.
Foram
necessários cerca de três a quatro anos pra que
a parte mais profunda da regressão fosse
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atingida, depois do que se iniciou um progresso
no desenvolvimento emocional. Não houve uma
nova regressão. Houve uma ausência de caos,
apesar de o caos ter sempre sido uma ameaça
(Winnicott, 1954, p.461)”.
Constatar que Winnicott afirma, simultaneamente, que é
necessário ser psicanalista para levar a cabo tratamentos nos quais a
interpretação não desempenha um papel fundamental desnorteia
muitos, principalmente porque não compreendem que o fato do
método psicanalítico partir da concepção de que todas as condutas
humanas são compreensíveis não significa que a emissão de
sentenças interpretativas deva ser, forçosamente, o procedimento
clínico fundamental. Aqui é bom lembrar que a própria possibilidade
de uso produtivo de interpretações exige um desenvolvimento que
pode não ter sido alcançado, de modo que uma análise padrão pode
acontecer como atendimento ao falso self. Além disso, há também
que considerar que a questão acerca de qual seria o elemento
verdadeiramente promotor da mudança é, ainda, uma questão em
aberto, existindo tanto os defensores do insight derivado da
interpretação, aqueles que entendem que a interpretação opera pela
via da revelação de sintonia emocional entre terapeuta e paciente, e
não exatamente por prover insight, até outros que acreditam que são
as experiências vividas em análise ou psicoterapia o que
verdadeiramente muda o paciente que, apenas posteriormente,
adquire insight. Nesta ultima linha, o insight seria decorrência da
mudança e não sua causa, sobrevindo naturalmente porque é próprio
do humano articular suas experiências em termos simbólicos. Como
psicanalista existencial, Laing (Friedenberg, 1975) defendeu
claramente esta última posição.
O próprio Winnicott (1960) manifestou-se claramente a
respeito da possibilidade de alcance de mudança terapêutica sem
insight e, deste modo, sem interpretação:
“Não estou inteiramente certo a respeito
da ênfase dada ao insight; ele às vezes pode
embaraçar a teoria total, pois podem haver
casos (...) em que mudanças ocorrem sem
insight. Parecer-me-ia que, na primeira infância
e no começo da infância propriamente dita,
muita coisa acontece sem insight, quer dos
pais, quer da criança, e poderia ilustrar isso: fui
a uma livraria comprar um livro e o atendente
me chamou de lado e perguntou se poderia
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debater sobre uma criança comigo. Ele tinha
uma criança de dois anos hospedada em sua
casa,justamente com a mãe dela. Era uma
meninazinha cujos pais muito jovens haviam se
separado, de maneira que a criança estava
vendo apenas a mãe. O próprio homem tinha
uma meninazinha da mesma idade, que estava
se saindo muito bem, mas a outra garotinha
não
suportava
vê-lo.
Sempre
que
se
aproximava, ela deitava no chão e chorava sem
parar. Ele próprio se encontrava em um
dilema: deveria tentar estabelecer amizade
com ela e, assim, tornar-se um pai substituto,
ou simplesmente aceitar a situação e ficar
contente com que, pelo menos, a criança
estava tendo uma reação manifesta à ausência
de seu próprio pai, do qual, evidentemente, ele
a lembrava sempre que entrava na sala? Ela
acabou por tornar-se muito ligada a ele, mas
então ela e a mãe deixaram sua casa e ele se
sentiu mal por haver se envolvido, embora não
pudesse fazer outra coisa, porque sabia que a
criança teria então que sofrer outra perda. O
que ele me disse foi que esta experiência
havia-lhe proporcionado insights do que estava
acontecendo com a sua própria filha. Ele e a
esposa não teria sabido quão importante era
sua união para sua própria garotinha se não
houvessem visto o efeito terrível da separação
dos pais sobre a outra menina de dois anos de
idade. Eu pensaria que, se não tivessem tido
esta experiência, teriam feito um trabalho
muito bom como pais e a criança estaria se
desenvolvendo bem, mas sem insight, e que o
trabalho não teria sido adversamente afetado
pelo fato de não ter havido ocasião para
insight. De qualquer maneira, não foi
conseguido insight pela menina de dois anos,
que se achava muito feliz em seu seguro lar. É
improvável que nesta idade ela fosse
suficientemente crescida para comparar o
estado da outra menininha de dois anos com o
seu. Penso que na psicoterapia existe algo
equivalente e uma declaração, como a que
citei, tem-se que deixar espaço para a melhora
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clinica que é sólida e permanente, mas,
contudo irrelacionada com o insight (Winnicott,
1960, p. 376).”
Experimentando a Onipotência de Modo Protegido
Se as oficinas psicoterapêuticas podem ser acertadamente
definidas a partir da apresentação de materialidades, pela provisão
de um ambiente de holding e por ocorrer preferencialmente em
enquadre grupal, sua mais completa conceituação exige que se
explicite que tem como objetivo permitir que alguns pacientes
possam viver, pela primeira vez,de modo protegido, experiências de
onipotência, enquanto outros podem revisitá-las prazerosamente, o
que lhes permite descansar da tarefa muitas vezes difícil que é viver.
A proteção é obtida pela adoção de uma configuração brincante,
segundo a concepção winnicottiana sobre psicoterapia:
“A psicoterapia se efetua na sobreposição
de duas áreas do brincar, a do paciente e a do
terapeuta. A psicoterapia trata de duas pessoas
que brincam juntas. Em conseqüência, onde o
brincar não é possível, o trabalho efetuado pelo
terapeuta é dirigido então no sentido de trazer o
paciente de um estado em que não é capaz de
brincar para um estado em que é (Winnicott,
1971, p.59)”.
É interessante lembrar, aqui, que a idéia do brincar foi
bastante expandida por Winnicott desde 1951, época em que
conceitua o objeto transicional, até a publicação do Brincar e a
Realidade, vinte anos depois, obra em que eleva o brincar a um
“modo de ser”, ao que podemos denominar uma posição existencial.
A meu ver, o âmago de todo o brincar são os remanescentes da
experiência de ser Deus que animam todos os gestos criadores do
individuo. Nestes termos, chegar a brincar, que nos torna vivos e
reais como humanos, significará, precisamente, manter um fundo
onipotente no próprio ser.
Como é possível configurar encontros inter-humanos
protegidos que permitam que esta experiência seja vivida fora do
período de lactância, lembrando que merecem proteção tanto o
paciente como o terapeuta, na medida em que pretende viver como
profissional por algumas décadas? Foi em busca de resposta para
este tipo de pergunta que chegamos à concepção das oficinas
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psicoterapêuticas como forma de atendimento preferencialmente
grupal que, em situações específicas, pode vir a ser realizado no
contexto individual.
A apresentação de materialidades mediadoras, que ali estão
para que objetos possam ser criados/encontrados, fica a serviço da
emergência
de
gestos
espontâneos
criativos,
configurando
experiências ilusórias de onipotência. Sustentando o acontecer
clínico, o terapeuta evita quebras na continuidade de ser, cuja
conseqüência seria a queda em agonias impensáveis. A criatividade
original se materializa literalmente. Tanto o paciente psicótico que
não vivenciou a onipotência inicial de modo suficiente, como aquele
que teve um bom início de vida, e está apenas brincando de ser
Deus, de modo menos decisivo, são beneficiados pela possibilidade
de resgate do self verdadeiro, a partir do qual o individuo poderá se
sentir vivo e real.
Por que preferimos que este acontecer clínico se dê em
contexto grupal? Além da óbvia necessidade de dar conta o fato deste
acontecer se dar em contexto grupal é fundamental nos seguintes
termos:
1- porque o ambiente natural em que transcorre a vida
humana é essencialmente grupal
2- porque o fenômeno da pessoalização individual resulta e é
tributário do fato da natureza humana ser essencialmente gregária/ o
processo de subjetivação pelo qual o recém nascido passa a existir
desde o seu próprio ponto de vista, ao longo das linhas do
desenvolvimento individual, tem raízes na coexistência humana
originária
3- porque puérperas e recém-nascidos não necessitam
retirar-se do convívio humano para que se estabeleça entre ambos
uma relação dual
4- porque a presença de outros seres humanos no ambiente
do recém- nascido, ou do paciente mais regredido, não interfere de
modo algum em sua experiência, a qual depende do seu grau de
desenvolvimento e da possibilidade de contar com holding ambiental
adequado
5- porque os modos pelos quais os outros são
transferencialmente vividos depende, essencialmente, da maturidade
de cada paciente, de modo que aqueles que necessitam vivenciar
relações duais, triangulares ou formas mais amplas de sociabilidade,
poderão encontrar no espaço grupal ambiente um ambiente
suficientemente bom
6- porque a conjunção entre grupo e materialidade ajuda o
terapeuta a sustentar o acontecer clinico, protegendo-o contra
desgaste emocional excessivo
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7- porque a situação grupal é, por sua própria natureza, um
antídoto natural contra a queda no abismo das agonias impensáveis,
uma vez, que pode ser descrita como um cair eterno num espaço
infinito durante o qual se perde o contato com a própria corporeidade
e com os outros humanos. Ou seja, simplesmente por manter feições
humanas, o ambiente grupal, por pior que seja, em qualquer
momento, é mais benéfico o que a perspectiva de banimento radical
do acontecer humano característico das experiências de agonia. Este
é, aliás, o motivo pelo qual surgem muitas manifestações de
violência, que são sempre melhores do que o estar perenemente
isolado num espaço vazio e silencioso.
Configurando-se, assim, como um ambiente brincante no qual
o gesto onipotente pode ocorrer protegidamente, as oficinas
psicoterapêuticas permitirão, a partir da conjuração da loucura inicial,
a retomada dos processos de desenvolvimento:
“No desenvolvimento inicial do ser humano,
o
meio
ambiente
que
se
comporta
suficientemente bem, que faz uma adaptação
ativa
suficientemente
boa,
possibilita
a
ocorrência do crescimento pessoal. Os processos
de self podem então continuar ativos, em uma
linha ininterrupta de crescimento vivo. Se o meio
ambiente não se comporta suficientemente bem,
o individuo fica então ocupado em reagir à
invasão
e
os
processos
do
self
são
interrompidos. Se este estado de coisas chega a
um limite quantitativo, o cerne do self começa a
ser protegido; há uma interrupção, o self não
pode fazer um novo progresso, a não ser até
que a situação de fracasso ambiental seja
corrigida da forma como descrevi. Com o
verdadeiro self protegido, desenvolve-se um
falso self, construído sobre uma base de defesasubmissão, a aceitação da reação à invasão. O
desenvolvimento de um falso self é uma das
organizações defensivas mais bem sucedidas em
termos de proteção do cerne do self verdadeiro
e sua existência resulta na sensação de
futilidade. Gostaria de me repetir e dizer que,
enquanto o centro operacional do individuo está
no falso self, há uma sensação de futilidade e,
na pratica, a mudança para um sentimento de
que a vida vale à pena surge no momento em
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que o centro operacional passa do self falso para
o self verdadeiro. (Winnicott, 1954, p. 477).
Qual seria o papel da interpretação neste contexto de
pensamento? A interpretação, enquanto processo de atribuição de
sentidos às condutas humanas, faz parte do modo humano de ser e
ocorre frequentemente nas sessões grupais – como, de resto, na
vida. Podem não assumir a forma comum da sentença interpretativa
daquele que pratica a analise clássica, mas nem por isso deixa de ser
interpretação. Não são proibidas, nem poderiam ser, na medida em
que o atendimento prevê a livre expressão dos participantes. Não
será, contudo, ativamente buscada pelo terapeuta, nem lhe serão
atribuídas virtudes curativas. Antes, consideraremos que ocorrerão
naturalmente como efeito natural das mudanças existenciais
conquistadas, sem se configurarem como instrumentos a partir dos
quais os pacientes mudam.
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DANÇAS CIRCULARES E PSICANÁLISE: UM ENCONTRO
POSSÍVEL?
Pablo de Carvalho Godoy Castanho
Resumo
Em 1976 o bailarino, coreógrafo, professor e pesquisador de danças
folclóricas Bernhard Wosien levou sua experiência com as danças
tradicionais para a comunidade de Findhorn no norte da Escócia.
Deste encontro surgiu o movimento das Danças Circulares, também
chamadas de Danças Sagradas ou Danças Circulares Sagradas. As
Danças Circulares são realizadas em grupo e normalmente (mas não
sempre) em uma disposição circular dos participantes e com as mãos
dadas. Parte significativa do repertório é voltado para pessoas sem
qualquer preparação anterior ou habilidade especial. As músicas e
coreografias transitam entre o resgate de práticas tradicionais e a
criação contemporânea. O movimento das danças circulares tem se
afirmado e se expandido ao redor do mundo ganhando uma força
significativa no Brasil onde se tem multiplicado seus contextos de
utilização: Escolas, Empresas, Saúde Pública etc.... Nosso contato
com este instrumento nos leva a crer em sua utilidade em diferentes
contextos institucionais e quiçá na prática clínica de consultório
particular. Como psicanalistas de grupo, nos vemos confrontados a
reflexão sobre as condições de possibilidade de utilização das Danças
Circulares como instrumento de trabalho com grupos. Neste texto
apresentamos as danças circulares, propomos que estas envolvem
em grande medida o pólo isomórfico dos grupos e que o
condutor/psicanalista deve estar atento não só ao seu potencial
formador e transformador, mas também à sua dimensão alienante.
Recorremos a proposta de grupos de mediação em psicanálise e à
teorizações sobre o Psicodrama Psicanalítico de Grupo para propor a
possibilidade de construção de um dispositivo utilizando as danças
circulares como um grupo de múltiplas mediações.

I- Danças Circulares e Práticas Institucionais:
A) Introdução:
Em um trabalho anterior (REMENCIUS; CASTANHO, 2007)
tivemos a oportunidade de defender a pertinência das Danças
Circulares como instrumento de promoção de saúde. Nesta
oportunidade, relatamos a realização de um curso de formação de
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focalizadores4 de Danças Circulares na região Sul da Cidade de São
Paulo. Na época, coordenador de uma unidade de Saúde (o Centro de
Convivência e Cooperativa Interlagos) me engajei na promoção e
realização deste curso por entender, juntamente com os outros
atores institucionais envolvidos, que a multiplicação deste
instrumento se justificava frente aos dados epidemiológicos da região
e a missão que o equipamento que eu coordenava tinha em promover
saúde mental e inclusão social de pessoas em vulnerabilidade social e
de saúde.
Do ponto de vista dos dados epidemiológicos ficou evidente
para nós a necessidade da promoção de um estilo de vida ativo,
como alternativa ao sedentarismo e a utilidade potencial das Danças
Circulares neste processo. Também fomos convencidos do potencial
deste instrumento em promover a chamada “Cultura de Paz”5
Consideramos ainda que as Danças Circulares se justificavam como
instrumento de inclusão social de pessoas com diferentes
vulnerabilidades e de promoção de Saúde Mental na atenção básica
tal como esta é entendida, por exemplo, no Plano de Ação para o
estado de São Paulo de 2001 (SÃO PAULO (Estado), 2001) e na
Política de Saúde Mental para o Município de São Paulo de 2002 (São
Paulo (Município), 2002).
B) As práticas institucionais e o psicanalista.
Hoje em dia [...] é necessário definir a instituição
como um ‘cruzamento de instâncias’ (econômica,
política e ideológica) e afirmar, além do mais,
empregando a linguagem da análise institucional:
se é certo que toda a instituição é atravessada por
todos os “níveis” de uma formação social, a
instituição deve ser definida necessariamente por
sua transversalidade. (LOURAU, 2004, p.76)

4

No vocabulário das Danças Circulares, focalizador é aquele que conduz o
grupo durante a dança. Ele é semelhante ao que em outros grupos recebe o
nome de “líder’, “animador”, “coordenador” etc.
5
Conforme um trabalho anterior (CASTANHO, 2007b) prefiro pensar a
questão da violência difusa na região em questão a partir da noção de uma
“cultura da violência” definida como um conjunto de hábitos valores e
representações que são ao mesmo conseqüência e agente de promoção
deste tipo de violência. Mantenho, ainda assim, a perspectiva de que as
Danças Circulares possa ser um instrumento potente no trabalho de abrir
brechas de transformação neste tipo de cultura.
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René Kaës caracteriza a instituição como “[...] um nó de ordens
de realidade heterogêneas e em interferência”6 (2005ª, p. 18)
listando algumas de suas dimensões: Social, Econômica, Política,
Jurídica e a Realidade Psíquica, objeto de pesquisa e trabalho dos
Psicanalistas.
Enfatizamos em trabalho anterior (CASTANHO, 2007a) esta
particularidade do Psicanalista em instituição que por força mesmo da
interferência destas diferentes ordens de realidade se vê com a tarefa
de dialogar com dispositivos de trabalho que lhe são originalmente
estrangeiros e através da pesquisa e experiência prática promover
pontes e eventualmente contribuir para a apropriação e re-criação
dos mesmos banhados então nas águas da Psicanálise.
Assim, se as Danças Circulares podem se instaurar como
práticas institucionais em unidades de saúde fundamentadas em uma
leitura epidemiológica e em concepções atuais da Saúde Mental,
vemos claramente como o Psicanalista que possa trabalhar neste
cenário se vê diante de um novo dispositivo de trabalho por força
mesmo desta heterogeneidade de ordens lógicas presentes em toda a
instituição. Cabe então promover o diálogo deste dispositivo que se
coloca como nova possibilidade de cuidado e atenção e
eventualmente, caminharmos para uma apropriação inspirada pela
psicanalítica do mesmo.
II- As Danças Circulares
A) Minha experiência com as Danças Circulares
Não sei ao certo quando ouvi falar de Danças Circulares pela
primeira vez. Lembro que quando trabalhava no CECCO Guarapiranga
já discutia com um colega psicólogo e focalizador de Danças
Circulares a pertinência deste instrumento nos Centros de
Convivência e Cooperativa. A experiência de dançar ciranda durante o
carnaval de Recife em 2001 e 2003 foi algo marcante que manteve e
mim um olhar muito favorável a proposta das danças de roda,
sobretudo no contexto do trabalho dos CECCOs. Assim, no início de
2006, quando assumi a coordenação do CECCO Interlagos tive uma
postura muito favorável ao trabalho com Danças Circulares que uma
funcionaria, Nida Renata Remencius, realizava esporadicamente. Nida
era chamada para focalizar Danças Circulares na região da Capela do
Socorro e Parelheiros com freqüência e como seu chefe a encorajei e
participei de algumas destas experiências. A primeira vez que dancei
foi então com Nida, na Associação Beneficiente “O Semeador” na
6

Estas e as demais traduções de citações de obras em língua estrangeira
são de minha autoria
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região de Parelheiros em um projeto com Adolescentes. Pouco após,
fui procurado por Suely Bassi, responsável pela área de Práticas
Integrativas e Medicinas Tradicionais em Saúde na Coordenadoria
Regional de Saúde Sul de São Paulo. Ela e Nida pensavam em criar
um curso de formação de multiplicadores em Danças Circulares na
região. Apoiei integralmente a proposta e procuramos parceiros.
Encontramos Estela Gomes na Universidade Livre do Meio Ambiente e
Cultura de Paz (UMAPAZ) da Secretaria Municipal do Verde e Meio
Ambiente, experiente focalizadora e formadora em Danças Circulares.
Assim, foi feito o primeiro módulo do curso para formação de
multiplicadores no CECCO Interlagos com Nida e Estela como
professoras. Este módulo foi repetido com uma segunda turma e
depois foram realizados mais dois módulos totalizando três módulos
para a formação dos focalizadores e mais de 100 horas de curso
divididos em três semestres. Foi nestes cursos que tive a
oportunidade de fazer a formação como focalizador de Danças
Circulares.
Em 2007 “estreei” como focalizador em algumas experiências
esporádicas com alunos do CEFAS e com usuários do CECCO
Interlagos. No primeiro semestre de 2008 montamos uma oficina
semanal de Danças Circulares e Danças Seniores no CECCO
Interlagos onde pude atuar como um dos focalizadores de modo mais
constante.
De fato, minha experiência como focalizador é ainda bastante
restrita. Por outro lado, minha experiência com grupos é bem mais
sólida. Portanto, vejo-me na necessidade de articular meus
conhecimentos sobre processos grupais em uma perspectiva
psicanalítica com este instrumento que para mim ainda é novo.
B) O que são as Danças Circulares?
O movimento contemporâneo das Danças Circulares, chamadas
também de Danças Circulares Sagradas e Danças dos Povos deriva
do encontro entre o bailarino, coreógrafo, professor e pesquisador
Bernhard Wosien e a comunidade de Findhorn em 1976.
Bernhard Wosien nasceu em 19087 na Prússia Oriental, filho de
um pastor evangélico com uma baronesa. Desde cedo se interessou
por dança, mas, por influência paterna, ingressou no curso de
teologia em 1930. Porém, rapidamente passou a dedicar-se à história
da arte, pintura e dança clássica. Em 1933 torna-se bailarino
profissional. Segue-se uma longa e reconhecida carreira como
44
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bailarino, professor e coreógrafo. Em 1952, inicia sua pesquisa sobre
danças folclóricas à qual se dedicará nos anos seguintes. Em sua
carreira docente, Bernhard se envolve com diversas propostas
terapêuticas através da dança. Bernhard falece em 1986 em
Munique.
Em 1962, na vila costeira de Findhorn, no norte da Escócia,
Peter e Eileen Caddy e Dorothy Maclean iniciaram uma pequena
plantação de produtos orgânicos. Os excelentes e surpreendentes
resultados desta produção e os elementos “místicos” do processo
produtivo atraíram um número crescente de pessoas que formaram a
comunidade de Findhorn. Hoje Findhorn propõem como uma “ecovila”
definida como auto-sustentável: “ecologicamente, economicamente,
culturalmente e espiritualmente” (FINDHORN FOUNDATION, 2008).
Findhorn oferece ainda um centro de formação para visitantes de
todo o mundo. As Danças Circulares ou Danças Sagradas
representam uma das práticas e programas de formação da
fundação, mas não sua única área de atuação. Os primeiros
focalizadores brasileiros de Danças Circulares realizaram formação
em Findhorn e boa parte se mantém conectado à instituição ainda
hoje.
C) Por que Danças Sagradas?
movimento das Danças Circulares.

A

Questão

religiosa

no

Em sua obra póstuma, “Dança- um caminho para a totalidade”
Wosien deixa clara a dimensão religiosa de sua relação com a dança.8
Bernhard, por vezes, se refere a si e ao ser humano como “homo
religiosus” supondo que o homem poderia encontrar na dança a
realização desta sua condição. Por exemplo, ao falar de sua saída do
curso de teologia e seu percurso através da pintura e do desenho até
a Dança, Bernhard afirma: “A Musa da Dança fez Brilhar em mim
uma base religiosa mais nova e profunda” (p.20).
A noção de que as danças possam ser uma espécie de “oração”
(Wosien, 2006) perpassam textos e práticas das Danças Circulares. A
nosso ver, ao tentarmos descrever alguns traços da cultura que
produz e atravessa as danças circulares hoje este é sem dúvida um
elemento fundamental. Assim, não é de se estranhar que Bernhard
tenha chamado de “Danças Sagradas” (Sacred Dances) aquilo que
apresentou em Findhorn em 1976. Entretanto, aparentemente o
próprio criador do termo teve dúvidas sobre esta terminologia.
Vejamos o que nos conta Anna Barton:
8

O título original: “Der Weg des Tänzers”, teria como tradução mais literal:
“O caminho dos dançarinos”. Observamos que em nossos comentários nos
apoiamos na tradução da Editora Triom.
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Ele decidiu denominar o conjunto de suas danças
de Dança Sagrada, do alemão Heilige Tanze, mas
alguns anos mais tarde ele não tinha tanta certeza
de que Sagrada tivesse sido a escolha certa, pois
a palavra tem conotações religiosas, e o que ele
queria expressar era a espiritualidade das
danças.” (BARTON, 2006, p.18)
Curiosa a noção de que o termo “espiritual” não teria
conotações “religiosas”. Qual o sentido de “espiritual” e de “religioso”
nesta passagem? Talvez seja interessante identificarmos o contexto
no qual as danças circulares se desenvolvem em Findhorn. Vejamos o
que diz Anna Barton: “Nossa forma de Dança Sagrada é parte da
Nova Era e existe para nos ajudar em uma nova consciência.”9 (2006,
p.122). Talvez a questão não seja propriamente da diferença entre os
termos “espiritualidade” e “religião’, mas da diferença da concepção
de religiosidade implicada no movimento “New Age”. Nos textos
sobre Danças Circulares e nas práticas destas danças, encontramos
referências freqüentes à “energias”, “yin e yang” “Deuses”, “princípio
feminino e masculino”, “mandalas”, “anjos” etc. Notamos aqui uma
terminologia proveniente de diferentes tradições religiosas e místicas
usadas sem aparente conflito.
Algo semelhante ocorre com o
recolhimento e apresentação das Danças tradicionais dos povos. O
que nos parece importante é poder fazer a análise deste discurso
percebendo-o como produto cultural de nossa época e compreender
então que a prática das Danças Circulares inclui, ao menos em parte,
a apresentação desta cultura.
D) O novo e o tradicional nas Danças Circulares
Ao comentar sobre a primeira experiência de Bernhard em
Findhorn, Renata Ramos escreve: “Wosien teve a inspiração divina de
trazer às Danças Folclóricas o poder do Círculo. Adaptou-as à
formação circular, conectando as pessoas na roda se, por um acaso,
já não tivessem esse costume por tradição.” (RAMOS, P.10-11). Esta
frase de Ramos indica que mesmo o círculo, tido como elemento
essencial das danças circulares foi, em alguns casos “criado” (ou
recriado?) no movimento das danças circulares. De fato, se
historicamente o movimento das Danças Circulares surge de uma
retomada das danças folclóricas tradicionais, e se permanece um
discurso de valorização das mesmas. As danças Circulares em
9

Neste caso traduzimos do inglês: “Our form of Sacred Dance is very much
of the New Age and is there to assist us to a new consciousness.”
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Findhorn podem ser distinguidas dos grupos de danças folclóricas
justamente em sua relação com a tradição. Diz Anna Barton:
Grupos de dança folclórica autêntica estão
tentando preservar nossa herança para que
possamos ver diferentes fatias da história
congeladas no tempo como ela era e entender
melhor nosso passado, enquanto que com a
Dança Sagrada nós estamos fluindo junto com as
danças, lenta e organicamente alterando para
atender nossas necessidades de mudanças
ocasionais. (BARTON, 2006, p.39)
Esta retomada e (re)criação se faz a partir de um sistema de
representações, valores e hábitos específico que pode, ao menos em
parte, ser identificado ao movimento “New Age”. A frase de Ramos
parece ser exemplar ao explicitar os modos de apropriação e
transformação que as Danças Tradicionais sofrem dentro da “Cultura
New Age”. A partir da crença compartilhada no “poder do círculo” (a
referência a mandala é muitíssimo presente em minha experiência), a
alteração que Bernhard propôs nas danças que havia estudado é
amplamente legitimada e saudada como “inspiração divina”. A frase
final de Ramos “[...] se, por acaso, já não tivessem esse costume por
tradição” (grifo meu) permite ainda a leitura de que a forma em
círculo seria a forma originária das danças recobrada por Wosien.
Notemos então que não se trata, com efeito, de um movimento
que se lança ao passado pesquisando com rigor histórico,
antropológico ou etimológico as fontes do que será transmitido.
Acreditamos que o que ocorre é uma re-invenção de elementos
tradicionais a partir de um sistema de crenças compartilhadas prévia
e a relação contínua com a experiência da Dança. Vemos então as
Danças Circulares não como uma apresentação da cultura dos povos
propriamente dita, mas como uma das culturas de nossa época na
qual traços de diversas outras culturas do presente e do passado
deixam algum tipo de rastro.
Além disto, vemos que esta “cultura” se faz presente não só no
discurso sobre as origens e significados das diversas danças, passos,
músicas e vivências, mas está incorporada em coreografias e músicas
através de mecanismos de transformação como o exemplificado por
Ramos a propósito do uso da formação circular. Este é o primeiro dos
sentidos em que compreendemos que a coreografia, a música e os
discursos fornecidos pelo movimento das Danças Circulares formam
um conjunto interdependente. Certamente transformações neste
conjunto são possíveis, mas o ímpeto que alguns psicanalistas podem
ter de simplesmente desconsiderar o discurso produzido no
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Movimento das Danças Circulares e ater-se tão somente a
experiência proporcionada pela dança pode correr o risco de deixar
fora do campo da análise um componente inexoravelmente implicado
e presente nas próprias coreografias e músicas. Veremos
posteriormente como este discurso “espiritualista” pode ser
compreendido vis-à-vis o tipo de processos e formações psíquicas
solicitados na experiência da Danças e em função mesmo deste
procedimento colocado em análise. O que propomos na apropriação
psicanalítica das Danças Circulares não é tanto a “eliminação” de
qualquer discurso “espiritualista” a priori, mas sua compreensão
como sistema cultural e a partir daí seu estudo e análise em termos
do que o produz e do que ele produz psiquicamente.
III- Danças Circulares, Psicologia e Terapia
A) Danças Circulares e Psicologia Profunda
Pelo exposto, o leitor pode já ver claramente a possibilidade de
um diálogo entre as Danças Circulares e a Psicologia Analítica de
Jung. Notemos que, até o momento, o “parentesco” com Jung se dá
no plano das concepções que atravessam o movimento das danças
circulares. A aproximação psicanalítica que propomos neste momento
não foca no diálogo entre concepções. Escolhemos um caminho
diferente, mais focado na construção teórica e técnica a partir da
experiência subjetiva que a vivência da coreografia, da música e do
discurso das rodas das Danças Circulares produzem. Queremos
discutir como a Psicanálise poderia dialogar e eventualmente se
apropriar deste instrumento formando um novo dispositivo de
orientação Psicanalítica.
B) Danças Circulares como terapia
A idéia do potencial terapêutico das danças era já muito
claramente marcada em Bernhard Wosien que teve sua prática
docente fortemente influenciada por esta perspectiva. Mais
especificamente Wosien acreditava nas danças como instrumento
terapêutico:
Em longos anos de trabalho, juntamente com
pedagogos
de
escolas
para
excepcionais,
psiquiatras e pedagogos de cura, na clínica
Heckscher em Munique e no departamento de
pedagogia
para
excepcionais,
da
PhilippsUniversität,
em
Marburg/Lahn,
adquiri
a
experiência de que a dança tem, em alto grau, um
significado terapêutico e de pedagogia de cura.
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(WOSIEN, 2006, p.64)
Uma das vias de compreender a Dança Circular como recurso
terapêutico, implica em estabelecer uma correlação entre problemas
experimentados na dança e problemas experimentados na vida. A
este respeito, Anna Barton nos diz:
“Bem cedo em minha carreira na Dança Sagrada,
eu comecei a notar a conexão entre a dificuldade
que alguém tinha em certos passos ou
movimentos e os bloqueios e os problemas que a
mesma pessoa tinha em sua vida”. (BARTON,
2006, p.36)
Barton segue com alguns exemplos e aponta o valor de se
estabelecer uma relação entre a dificuldade em um passo e uma
dificuldade na vida.
“Assim que o dançarino se conscientiza de que os
passos podem estar relacionados com sua vida e
suas dificuldades, ele se torna capaz de trabalhar
conscientemente e lidar com o problema”
(BARTON, 2006, p.37)
Esta ligação entre dificuldades na dança e dificuldades na vida
aparece então como algo potencialmente terapêutico para Anna
Barton. Ainda que ela não o generalize: “Eu devo dizer que esta
teoria não é sempre a explicação para as dificuldades com os passos
ou movimentos, mas tem sido assim em muitos casos.” (BARTON,
2006, p.37)
Barton chega a afirmar que: “Dança Sagrada é Terapia” e
detalha:
A Dança Sagrada pode nos ajudar a nos
transformar naquilo que gostaríamos de ser e a
conhecer quem realmente somos, ao suavemente
remover os bloqueios e os condicionamentos que
podem estar conosco há muito tempo. No apoio
amoroso e compreensivo de um curso de Dança
Sagrada, nós podemos nos permitir sermos
vulneráveis, para expressar emoções que até
agora nós empurramos para o fundo de nosso
interior, emoções que podem ser invocadas
através das danças. (BARTON, 2006, p.77)
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O Clima emocional do grupo surge como algo importante para
esta dimensão terapêutica da Dança Circular. Desde a Psicanálise,
poderíamos nos perguntar se este clima “amoroso e compreensivo”
que possibilita os efeitos terapêuticos teria algo a ver com as
categorias de Holding e de continência. Em caso afirmativo, teríamos
que operar algumas transformações na visão expressa por Ana
Barton rumo à uma visão psicanalítica desta dimensão. Teríamos, por
exemplo, que pensar estes grupos também como espaços continentes
do ódio, da raiva e da destrutividade. Se estivermos falando de
holding e/ou continência a descrição de um clima de “apoio amoroso
e compreensivo” pode gerar maus entendido e corre o risco de fazer
pesar um clima de censura moral em relação a tomada de
consciência, explicitação e exercício de sentimentos tidos como
“destoantes”, “inapropriados” ou “ruins”. Desde um ponto de vista
Psicanalítico, raiva, ódio, violência entre outros fazem parte da
condição humana e precisam de espaços para tramitar e até certo
ponto ser trabalhados.10
No Brasil, O livro “Danças Circulares Sagradas: uma proposta
de Educação e Cura” (RAMOS, 2002) traz alguns relatos interessantes
sobre o potencial terapêutico das Danças Circulares. A Psicóloga
Maris Gabriel relata sua experiência na cidade de Assis trazendo
testemunhos instigantes de pessoas que participam regularmente de
grupos de Danças Circulares e uma curiosa mostra de “desenhos da
figura humana” feitos antes e depois de um ano da prática semanal.
A autora entende que:
Através dos desenhos dessas pessoas, pude
verificar a sensível mudança ocorrida na
percepção que elas tinham da sua imagem
corporal e, pelos seus relatos, percebi uma
transformação na dinâmica psíquica de alguns,
favorecendo-lhes uma vida mais consciente e mais
tranqüila. (GABRIEL, 2002 p.140)
Vemos assim vários movimentos e experimentações das
Danças Circulares como recursos terapêuticos inclusive dentro do
campo da Psicologia. Não localizamos nenhuma leitura Psicanalítica

10

Obviamente há um enorme campo teórico e técnico que se desdobra. Não
podemos esquecer do papel das regras do dispositivo de proibição a certos
acting outs violentos e do papel desta regras estruturantes em oferecer as
condições de possibilidade para que os objetos atacados não sejam de fato
destruídos. Enfim, permitir que estes sentimentos moralmente tidos como
“negativos” tramitem em um dispositivo psicanalítico, implica um manejo
técnico especializado e aprofundado.
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nestes trabalhos, mas acreditamos que eles estabelecem que “algo
ocorre” nestes grupos. Este “algo” pode se tornar objeto de estudo de
uma leitura psicanalítica de grupo que pode também inspirar uma
forma de apropriação deste instrumento para explorar-lhe o potencial
terapêutico.
IV) Aspectos Psicanalíticos: As origens sempre em nós
A) A Sociabilidade Sincrética, o enquadramento e o não-Eu
Ao apresentar seu estudo sobre a Simbiose e a Ambigüidade,
Bleger (1997) rechaça: “[...] a afirmação de que os primeiros
estádios da vida do ser humano se caracterizam pelo isolamento,
desde o qual, gradualmente, o sujeito vai se relacionando com outros
seres humanos […]” (BLEGER, 1997, p.10) Em seu lugar Bleger
postula:
“[...] um estado de indiferenciação primitiva como ponto de
partida do desenvolvimento humano.” (BLEGER, 1997, p.10). Esta
indiferenciação primitiva caracteriza para Bleger um tipo de
sociabilidade específico que ele nomeará de Sociabilidade Sincrética.
Bleger considera em todo grupo:
[...] um tipo de relação que é, paradoxalmente,
uma não-relação no sentido de uma nãoindividuação que se impõem como matriz ou como
estrutura básica de todo o grupo e que persiste de
maneira variável durante toda a vida do mesmo.
Eu a chamarei de sociabilidade sincrética para
diferenciá-la da sociabilidade por interação, que é
com a qual se estruturou nosso conhecimento
atual de psicologia grupal. (BLEGER, 1999, p.89).
No estado de indiferenciação primitiva Bleger postula a
existência de um “não-Eu”. Do mesmo modo que a sociabilidade
sincrética é a base para a sociabilidade por interação o não-Eu é a
base para o Eu. Bleger recorrerá a Gestalt para propor que o Eu e
não-Eu obedecem a lógica da figura e fundo.
Indiferenciação primitiva, sociabilidade sincrética, simbiose e
não-Eu, são todas categorias referidas ao estado inicial do sujeito
humano, que para Bleger se mantém ao longo de toda a vida. Elas se
apresentam na vida adulta pela loucura ou de forma clivada. Através
da clivagem estas partes permitem a criação de formas diferenciadas
de relação e o surgimento e manutenção do Eu. Para Bleger esta
clivagem é operada por aquilo que se mantém constante ao longo do
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tempo na vida dos sujeitos. Bleger elabora estas idéias a partir do
estudo sobre a função do enquadramento psicanalítico:
O enquadramento serve como depositário dos
aspectos
primitivos
e
indiscriminados
da
personalidade. Através do enquadramento é
possível operar a clivagem do Eu com o não Eu
que permite a identidade sobre o fundo da não
identidade. Esta clivagem é operativa e necessária
para o desenvolvimento e sustentação das partes
diferenciadas da personalidade. (BLEGER, 1996,
p.243)
Ou ainda: “O enquadramento “é” a parte mais primitiva da
personalidade, é a fusão Eu-corpo-mundo, cuja imobilização depende
da formação, existência e discriminação (do Eu, do objeto, do
esquema corporal, do corpo, da mente, etc.)” (BLEGER, 1996, p.243)
Do ponto de vista genético, o enquadramento é o herdeiro da
relação simbiótica com o corpo materno:
A simbiose com a mãe (a imobilização do não-Eu)
permite à criança o desenvolvimento de seu Eu, o
enquadramento tem a mesma função, serve de
sustentação, de marco, porém só podemos ver
isto [...] quando ele se rompe. (BLEGER, 1996,
p.241)
Bleger compreende que cada sujeito traz “seu enquadramento”,
fruto desta relação primitiva, para a análise e que o enquadramento
proposto pelo analista tem uma função essencial no tratamento.
Bleger afirma que: [...] o enquadramento do paciente é sua forma
mais primitiva com o corpo da mãe e que o enquadramento do
analista deve servir para re-estabelecer a simbiose original, mas
justamente para modificá-la. (BLEGER, 1996, p.248). Assim, é a
possibilidade do estabelecimento de uma relação simbiótica com o
enquadramento psicanalítico que possibilita a transformação a
relação simbiótica com o corpo da mãe. Notemos, no entanto, que
não é só o enquadramento psicanalítico que pode ser depositário
desta relação simbiótica original. De fato, a constância da relação é o
que dá esta propriedade ao enquadramento psicanalítico. Neste
sentido devemos atentar para as palavras de Bleger:
Uma relação que se prolonga durante anos com a
manutenção de um conjunto de normas e atitudes
não é outra coisa que a definição mesma de
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instituição. O enquadramento é então uma
instituição em cujo marco, ou em cujo seio,
sucedem
fenômenos
que
chamamos
comportamentos. (BLEGER, 1996, p.238)
Interessante observar também a relação entre corpo e
instituição quando Bleger afirma que: “[...] as instituições funcionam
sempre (em grau variado) como os limites do esquema corporal e o
núcleo fundamental da identidade”. (BLEGER, 1996, p.238)
E mais adiante: “O não-Eu do enquadramento inclui o corpo, e se o
enquadramento se rompe, os limites do Eu formado pelo não-Eu
teriam que ser recuperados ao nível do corpo.” (BLEGER, 1996,
p.241).
A relação entre o enquadramento e o esquema corporal fica
ainda mais clara na passagem abaixo:
O enquadramento forma parte do esquema
corporal do paciente, é o esquema corporal na
parte em que o mesmo ainda não se estruturou e
discriminou, quer dizer que é algo diferente do
esquema corporal propriamente dito, é a
indiferenciação corpo-espaço e corpo-ambiente.
Por isto, com freqüência, a interpretação de
gestos ou atitudes corporais resulta muito
persecutória, porque não “movemos” o Eu do
paciente, mas seu ‘meta-Eu’. (BLEGER, 1996,
p.247)
As Danças Circulares:
A experiência de alteração no esquema corporal relatada por
Gabriel (2002) através da experiência das Danças Circulares, pode
ser pensada neste contexto. Se o enquadramento do sujeito forma a
parte não discriminada de seu esquema corporal, a mobilização desta
dimensão do esquema corporal implica o tramite do não-Eu, o que
em análise pode ser vivido como persecutório como aponta Bleger.
Podemos assim pensar sobre como o Dispositivo das Danças
Circulares pode fazer tramitar a experiência do não-Eu necessária a
transformação da dimensão indiferenciada do esquema corporal.
Claramente isto implica no estabelecimento de uma relação
simbiótica “substituta” com o enquadramento proposto. Porém, isto
não é o suficiente, visto que ocorre também com o enquadramento
psicanalítico sem que isto torne possível muitas das interpretações
dirigidas ao corpo como aponta Bleger. Pensamos que a experiência
do ritmo conjunto, da co-excitação mútua ordenada pela música e
dos passos complementares podem operar na dimensão psíquica
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nomeada por Bleger de corpo-espaço e corpo-ambiente. Porém, se
isto ocorre, como tramitam as angustia psicóticas e persecutórias que
Bleger diz encontrar na experiência com a parte indiscriminada da
personalidade?
Acreditamos que a análise do discurso “espiritualista” das
Danças Circulares pode nos dar importantes dicas sobre como o nãoEu e seus correlatos podem tramitar no dispositivo das Danças
Circulares. As referencias à “consciência planetária”, a “fonte da
vida”, “a comunidade” etc. seriam diferentes formas de culturalmente
sustentar e codificar esta experiência sincrética vivida de modo
ordenado por este dispositivo.
De fato, em uma leitura psicanalítica, é justamente em sua
dimensão como enquadramento e dispositivo que poderemos
encontrar os elementos utilizados neste tramite. De certo que se há
irrupção da parte sincrética, esta se dá dentro de um novo
enquadramento que ao mesmo tempo que possibilita sua irrupção,
mantém sua clivagem com outras esferas da vida (a prática da dança
tem tempo determinado).
Devemos pensar também no caráter fiador e organizador do
movimento das Danças Circulares como instituição. A adesão ao seu
discurso “espiritualista” além de codificar e comunicar a experiência
com o não-Eu, daria ao sujeito o lastro psíquico necessário para
atravessar a experiência. No grupo, o focalizador, seria o porta-voz
desta instituição, no duplo sentido atribuído ao termo por Piera
Aulaigner retomada por Kaës (1994) como aquele que porta uma lei
que não é sua e que leva a possibilidade de uma fala.
Neste sentido, uma apropriação psicanalítica do dispositivo das
Danças Circulares coloca o Psicanalista no papel de porta-voz da
Psicanálise como instituição, levando as regras constitutivas do
dispositivo e um conjunto de representações que permitem um outro
tipo de codificação e partilha desta experiência. O valor social da
Psicanálise, das psicoterapias e grupoterapias, poderia agir como
“fiador” social do processo. Sem dúvida, ao utilizar o dispositivo das
Danças Circulares, o Psicanalista focalizador continuaria porta-voz
deste movimento. As articulações deste duplo papel em vistas a sua
funcionalidade no grupo precisariam ser melhor estudadas e
certamente estarão sujeitas ao próprio processo de transformação
destes campos institucionais.
Se o discurso “espiritualista” ocupa a função de permitir o
tramite da experiência com o não-Eu, devemos atentar ao risco de
devido as fortes ansiedades ali presentes, ele se transformar em
dogma e ser prejudicado em sua função. Em outras palavras, se
entendemos que o discurso espiritualista pode ter a função de
permitir o tramite da experiência com o não-Eu, entendemos ai uma
experiência sempre potencialmente traumática e “revolucinária”. No
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limite de suas formas, o discurso espiritualista pode se enrijecer e
neutralizar a experiência com o não-Eu em fórmulas prévias que ao
invés de sustentarem a experiência, a substituem.
B) Isomorfismo, as duas finalidades da vida a intersubjetividade:
Aspectos do pensamento de René Kaës
1) Isomorfismo
Para Kaës (1993), a relação dos sujeitos com os grupos se dá
por dois pólos: Isomorfismo e Homomorfismo. Retirados da teoria
matemática dos grupos ambos os pólos implicam uma relação entre
sujeito e grupo. No isomorfismo há uma identificação dos espaços
psíquicos individuais ao espaço psíquico do grupo. Sujeito e grupo
são percebidos e vividos como espaços homogêneos um ao outro.
Kaës (1995) aproxima o pólo isomórfico da sociabilidade sincrética de
Bleger. O Pólo Homomórfico liga os sujeitos ao grupo, porém implica
em uma distância entre ambos, um espaço que possibilita uma
representação e a existência de processos e formações psíquicas
diferenciadas ainda que conectadas.
Propomos que o dispositivo das Danças Circulares, através de
recursos que o distingue como o ritmo, os passos em conjunto, a
música etc., trazem como dimensão fundamental de sua experiência
o pólo isomórfico.
2) As duas finalidades do sujeito
A partir da primeira teoria das pulsões de Freud, Kaës (1993,
2007 entre outros) compreende que o sujeito é marcado por uma
dupla finalidade: “ser para si mesmo seu próprio fim” (Pulsão de
auto-conservação) e “ser um elo em uma cadeia de transmissão
psíquica” (sexualidade). Kaës retorna a este ponto inúmeras vezes
em sua obra e sobre este postulado constrói boa parte de seu
trabalho com grupos.
Uma das conseqüências deste postulado é que, para Kaës, toda
a análise – inclusive a prática individual- deveria incluir, como seu
objetivo, esta dimensão da transmissão na vida do sujeito:
“[...] não é suficiente que a finalidade da
psicanálise seja expressa como ‘onde havia Id, o
Eu [Je] estará’; é também necessário que o Eu
[Je] se extraia das formações estruturantes e
alienantes do grupo para que possa tornar-se
herdeiro
de
sua
história
tecida
na
intersubjetividade.” (KAËS, 2007, p.13, tradução
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nossa)
Assim, se de modo mais geral, Kaës define o objetivo da
psicanálise como o de “[...] liberar a psique de seus impedimentos”
(KAËS, 2007, p.19) Pode então afirmar que: “A psicanálise de grupo
faz parte desta tarefa: seu objetivo é afrouxar os laços
intersubjetivos que são fonte de distúrbios no vínculo e nos sujeitos
do vínculo” (KAËS, 2007, p.19)11.
3) Intersubjetividade: Formação, transformação e alienação do
sujeito
O que se desenha em Kaës é ao mesmo tempo a compreensão
da permanência e função ao longo de toda a vida do pólo isomórfico,
e sua necessária dialética com o pólo homomórfico. Assim, aquilo que
nos transcende ao mesmo tempo nos constitui e nos aliena. É o
próprio Kaës que indica este caminho de sua obra ao comentar,
retrospectivamente, sobre seu trabalho em 2007: “Eu tentei descobrir
como a psique individual é formada, transformada ou alienada
através das várias modalidades dos vínculos intersubjetivos [...]”
(KAËS, 2007, p.1)
Ao apresentar alguns marcos da elaboração psicanalítica sobre
os grupos, Kaës sublinha a preocupação dos primeiros pesquisadores
em estabelecer a especificidade da realidade psíquica do grupo e criar
elementos técnicos que viabilizassem uma psicoterapia de grupo.
Porém, para ele:
As primeiras teorias do grupo foram teorias nas
quais o sujeito do inconsciente desaparece, junto
com o que o singulariza, ou seja, seus desejos,
sua história, seu lugar na fantasia inconsciente, a
idiossincrasia
dos
impulsos,
afetos,
representações e suas repressões. (p.27)
Vemos em casos clínicos apresentados por Kaës (2007) sua
preocupação com que o grupo seja espaço para que se desatem nós
comuns, como a fantasia inconsciente em seu pólo originário, porém,
que esta elaboração intersubjetiva dê acesso a subjetivação das
formas psíquicas incluindo o uso do grupo como espaço para as
formulações idiossincráticas do desejo, da estrutura fantasmática etc.
O risco sendo o do pólo isomórfico tomar conta do trabalho grupal
impedindo estas diferenciações.
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Assim, em Kaës, vemos com clareza a necessidade da análise
incluir a dimensão intersubjetiva que nos origina, mas igualmente o
risco da alienação nesta dimensão que impossibilitaria os processos
de subjetivação e de tornar-se herdeiro.
Danças Circulares:
Em termos de Danças Circulares, se elas permitem um trabalho
com o pólo isomórfico um risco para estarmos atentos é do
“congelamento” deste processo com a homogenização dos discursos
e das pessoas. Nesta perspectiva, pensamos que as Danças
Circulares podem ser excelentes instrumentos para se trabalhar com
a dimensão intersubjetiva da personalidade de cada um, à condição
que possa estar no campo de análise a própria alienação resultante
deste processo (como de qualquer outro dispositivo intersubjetivo).
Para tanto, parece-nos fundamental que o focalizador-psicanalista
lide com a tradição das danças circulares em um registro do “como
se”, como algo que possibilita um jogo e não como dogma. A análise
da função psíquica do dogma como barreira às angústias decorrentes
da irrupção do não-Eu e como efeito alienante da intersubjetividade
deve ser possível
Nesta perspectiva, um uso psicanalítico das Danças Circulares
deve permitir não só a experiência isomórfica, mas também os
movimentos de apropriação, codificação e atribuição de sentidos
pessoais a esta experiência. Para tanto deve ser possível a análise da
experiência e da própria tradição que a possibilita.
V) A proposta dos Grupos de Mediação em Psicanálise
A) O dispositivo.
“Grupos de mediação” corresponde à uma terminologia
utilizada por psicanalistas que trabalham com grupos que utilizam
objetos mediadores, seja por um meio sensorial (o som, objetos
plásticos etc.) ou por objetos culturais (o conto por exemplo).
Acredita-se que a conjunção do objeto mediador com o grupo ativa
ou reanima certos processos psíquicos de modo exclusivo ou com
maior facilidade quando em comparação à técnica da livre associação
verbal. Na França compreende-se que estes grupos tenham objetivo
psicoterapêutico ou de formação. Claudine Vacheret, professora da
universidade de LYON II desenvolve há anos as bases teóricas e
técnicas deste tipo de dispositivo a partir de sua experiência com a
“fotolinguagem”. Grupo de mediação a partir de conjuntos de fotos
padronizados preparados especificamente para este fim.
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Para podermos ter uma visão geral vejamos um resumo dos
principais elementos deste dispositivo elaborado a partir do trabalho
de Vacheret (2002):
1) É proposto um elemento mediador, objeto sensorial e/ou
cultural. O trabalho se dá sobre o mesmo. É importante que o objeto
mediador seja aprazível ao animador.
2) Este fazer deve ser, necessariamente, acompanhado por um
espaço de fala.
3) Sobre o papel do Coordenador (animador):
a) Ele participa da atividade proposta,
b) Ele assegura a realização das regras do dispositivo
c) Não interpreta no sentido Psicanalítico (porém, todas as falas
no grupo possuem valor interpretativo)
Para Vacheret, o grupo de mediação em Psicanálise possui
indicações específicas:
Ele abre vias novas para o tratamento de sujeitos
gravemente
perturbados
(psicóticos,
toxicodependentes,
psicossomáticos),
a
personalidades inclinadas ao acting, violentas e
agressivas (adolescentes psicopatas, delinqüentes,
assassinos); à pessoas que vivem crises agudas
ou que foram submetidas a graves traumatismos;
ou ainda a sujeitos confrontados à deterioração do
envelhecimento. (VACHERET, 2002, p.XIII)
Ou ainda:
[...aos]
pacientes para quem a regra da
associação livre não leva à uma tomada da fala,
em virtude da pobreza de seu pré-consciente e da
falha de sua capacidade associativa. (VACHERET,
150)

B) Teoria: Como operam psiquicamente os grupos de mediação?
1) Bases metapsicológicas: Figurabilidade, Pré-consciente e cultura.
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pelo re-estabelecimento dinâmico do sistema pré-consciente.
Seguindo os trabalhos de Kaës, compreendemos que na
ausência de figuras pertinentes, utilizáveis, o trabalho do préconsciente não pode se desenvolver e o adoecimento psíquico
desdobra-se como conseqüência inevitável. Em nossa época, devido a
múltiplas transformações culturais e sociais, as patologias de
funcionamento do pré-consciente são especialmente presentes. Não
estão disponíveis nos contextos culturais e sociais, figurações
utilizáveis pelo pré-consciente para a elaboração psíquica.
Ao comentar o pré-consciente Kaës diz:
O pré-consciente é o sistema do aparelho psíquico
no qual se efetuam os processos de transformação
que sofrem certos conteúdos e processos psíquicos
para retornar a consciência. É a este sistema que se
junta à capacidade associativa, tradutora e
interpretativa da psique. (KAËS, 1999, p.92)
Para Kaës o pré-consciente depende da intersubjetividade :
A partir de minhas pesquisas sobre os processos
associativos nos grupos, eu coloquei em evidência
como o trabalho da intersubjetividade é a condição
do pré-consciente. Este sistema se constrói na
medida em que se cumprem certas funções de
continência, de hospedagem e de transformação
dos pensamentos inconscientes de um outro ou de
mais de um outro ao qual o sujeito esta ligado.
(KAËS, 1999, p.92)
O outro e a cultura se fazem presentes no sujeito no sistema do
pré-consciente através do conceito de figurabilidade. Para Kaës o
trabalho do pré-consciente se faz sobre uma figurabilidade posta a
disposição pelo outro e pela cultura. Esta figurabilidade seria
constituida de signos, mas não simplesmente signos, signos que se
prestassem a uma ligação da representação de coisa ao afeto:
[…] o agir bruto é uma tentativa de ligar a
representação e o afeto, mas o valor deste agir se
refere ao que é interpretado por um outro como
uma tentativa de ligação com elementos de
simbolização predispostos pelo pensamento do
outro e re-inventáveis pelo próprio sujeito; quer
dizer, na medida em que o agir não é mais mudo ou
branco, mas que é acompanhado de palavras e de
cores carregadas de sentido, ou seja de ‘palavras
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sensoriais’ que propõem para a intensidade uma
imagem e não uma explicação. O agir que se
desdobra da evocação figurada desta coisa que
atravessa o corpo é então como uma imagem em
ação que atravessa o espírito em meio ao
pensamento. (KAËS, 1999, p.94)
O conceito de figurabilidade nos remete a questões
ontológicas. Vejamos o que Kaës comenta sobre o conceito a partir
de Piera Aulingner:
Trata-se então de produzir um efeito dinâmico, não
especificamente de uma interpretação. P. Aulingner
nos mostra aqui a ordem da necessidade na qual se
situa o figurado: uma ordem da necessidade
(besoin), do fundamental, do sentimento de
existência e do ser que constitui o espaço corporal
no qual o pensamento poderá se desenvolver
[...](KAËS, 1999, p.96)
Começa a ficar clara a característica sui generis dos signos
presentes na figurabilidade. Estes signos, tão pessoais e precisos no
funcionamento psíquico individual (em sua dimensão ontológica) são,
no entanto, postos à disposição pela cultura:
O mito, como o conto ou a lenda, forma uma
reserva de já ditos que podem tornar possível o
dizer ainda não formulado: o que é colocado em
disponibilidade no pré-consciente – imagens,
esquemas psicomotores, falas, cenas - fornece uma
figuração de afetos e representações que então se
tornam acessíveis ao pensamento. (KAËS. 1999,
p.93)
Além dos dispositivos culturais, (ou devido a suas falhas
atuais), podemos propor alguns dispositivos terapêuticos que através
da inclusão do jogo e de mediações são encaradas como formas de
fornecer figurabilidade. A este respeito Kaës comenta sobre os
Grupos de Mediação.
[...] eu diria que as mediações utilizadas nos
processos terapêuticos de grupos de
mediação são os herdeiros do sonho, elas são os
meios de restaurar a capacidade de sonhar. Elas
lhes propõem equivalentes. Quando a capacidade
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de sonhar e de brincar está falha, as mediações de
próteses são necessárias, pois restauram essas
capacidades. Sob este ângulo, as atividades dos
grupos de mediação têm função essencial: a de
tornar possível a criação de sintomas que poderão,
então, ser situados, nomeados, reapropriados e
reconhecidos a partir do conflito que lhes
organizam. Isso tudo sob a condição de que a fala
acompanhe a experiência de mediação. (KAËS,
2005b, p.50)
Assim, os objetos mediadores nos grupos de mediação
fornecem e produzem elementos que podem ser apropriados pelo
trabalho do pré-consciente.
2) Objetos mediadores e “memórias do corpo”.
Uma dimensão fundamental na teoria da função psíquica destes
objetos diz respeito a sua dimensão sensorial: Segundo Vacheret, ao
acionar a sensorialidade ele permitiria acionar “as memórias do
corpo”. Que ela em seguida precisará:
O que eu chamo de memória do corpo é
evidentemente uma fórmula, penso que alguns
teóricos tentaram conceitualisá-la em termos de
“pictograma” em P. Aulaigner (1975) ou em
termos de “figuração” em C. e S. Botella (2001).”
(VACHERET, 2002, p.152)
Vacheret entende que o pensamento em imagens (Freud) esta
ligado aos afetos das primeiras experiências sensoriais. Assim, o
pensamento em imagens esta ligado ao corpo e ao sensorial, na
medida em que o objeto mediador aciona vias sensoriais, ele aciona a
experiência sensorial primitiva evocando imagens e afetos.
Cada objeto mediador privilegia um sentido. Porém Vacheret
deixa claro como a partir de um sentido acionado pelo objeto
mediador, memórias ligados a outros podem surgir.
Ao propormos as Danças Circulares como grupo de múltiplas
mediações, identificamos que elas mobilizam, sobretudo, a audição
(música tocada ou cantada), a visão (das formações em círculo e em
linhas e dos passos realizados), o tato (nos diversos tipos de contato
com os colegas) e a propriocepção.
A mobilização da dimensão rítmica se faz presente em
diferentes sentidos (audição, propriocepção e visual) e possui uma
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especificidade que nos remeteria à uma revisão
específica que foge de nossos objetivos neste trabalho.

bibliográfica

3) Grupos de mediação e Violência Primitiva
Um aspecto muito interessante é a utilidade dos grupos de
mediação no manejo da violência primitiva. Para Vacheret, isto se
deve tanto a situação grupal quanto a presença de um objeto
mediador. Sobre o grupo ela dirá:
A violência endereçada em grupo é melhor
contida, como se, na soma de cada membro, cada
um pudesse tolerar acolher uma pequena parte,
os outros estando lá para significar que a união
faz a força. Um grupo resiste infinitamente melhor
que um sujeito confrontado sozinho à violência
destrutiva do outro. (VACHERET, 2002, p.149)
A contenção da violência é essencial neste contexto pois a
autora compreende que na maior parte do tempo trata-se “[...] de
uma violência de caráter fundador para o sujeito: aquela que J.
Bergeret (1984) chama de Violência Fundamental [...]” (p149). Esta
violência precisa ser contida para que processos psíquicos favoráveis
possam se estabelecer. Ao lado do grupo, o objeto mediador ocupa
também um lugar importante como depositário da violência:
O objeto mediador, como o grupo resistem à
destrutividade da violência primitiva, quer ela seja
fundamental
ou
agressivamente
pervertida.
Qualquer coisa que aconteça o grupo não será
destruído, tampouco o objeto mediador, o laço do
sujeito ao grupo, e o laço do sujeito ao seu objeto
também não, pois o objeto pertence também ao
grupo, que lhe assegura e garante a sobrevida
física e psíquica.[...] O grupo favorece e suscita
uma relação mais ambivalente ao objeto. Assim,
falar do objeto mediador, sob qualquer forma que
seja, positiva ou negativamente, permanece uma
coisa possível. (VACHERET, 2002, p152)
Pensando-se em termos das Danças Circulares, parece-nos
importante que estes grupos possam ser continentes à este tipo de
violência e neste sentido devemos tomar cuidado para que gestos de
ataques às danças, à tradição das danças circulares e aos colegas não
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se tornem invisíveis em função de um ideário de “não-violência”.
VI) As Danças Circulares como Grupos de Múltiplas Mediações
Vislumbramos a possibilidade da utilização das Danças
Circulares como instrumento para o trabalho psicanalítico grupal a
partir da proposta dos grupos de mediação. Certamente muito
trabalho e pesquisas deverão anteceder o estabelecimento claro
deste dispositivo como extensão da Psicanálise, sobretudo no campo
clínico. De qualquer modo, cremos ter identificado alguns princípios
que podem ser muito úteis neste processo. Queremos agora
aprofundar alguns pontos desta proposta. Os pontos principais aqui e
apresentados, bem como aqueles anteriormente apresentados neste
trabalho serão sintetizados nas conclusões deste trabalho.
A) A coreografia-música-explicações como objeto de mediação da
cultura
Devemos reconhecer primeiramente os múltiplos objetos de
mediação que estão presentes nas Danças Circulares: A música, a
coreografia e os corpos, são recursos evidentes. Porém, devemos
atentar para o fato que estes não são nem objetos “naturais”,
tampouco objetos provenientes de diferentes culturas como
poderíamos supor em um primeiro contato com as Danças Circulares.
Certo que diversas culturas diferentes deixaram suas marcas nestes
objetos, porém, postulamos que o movimento das Danças Circulares
interpreta e transforma os ecos destas diferentes culturas dentro de
um sistema de valores, hábitos e representações que lhe é própria.
Como vimos, esta “cultura” das Danças Circulares é fortemente
“espiritualista” e compreendemos que este aspecto deva serem
compreendido frente a necessidade psíquica de sustentar, regular,
permitir e evitar a intensidade da experiência do pólo isomórfico da
intersubjetividade, da indiferenciação primitiva, da relação simbiótica
com o outro e o mundo e com o não-Eu trazidos a tona na
experiência da Dança Circular. Entendemos que esta cultura se faz
presente hoje em dia nas coreografias, nas versões e adaptações das
músicas e no repertório de representações ligadas as mesmas. Sendo
assim, não nos parece possível (e provavelmente tampouco
desejável) imaginar uma “assepsia” das Danças Circulares no sentido
de “limpa-las” das marcas que uma perspectiva espiritualista teria
deixado nas mesmas. Porém, nos parece essencial que uma
apropriação Psicanalítica deste instrumento tome este discurso
“espiritualista” como um sistema cultural e proceda a análise dos
processos e formações psíquicas ai implicados. Assim, o que o
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focalizador/psicanalista oferece é um objeto cultural para ser
experimentado, usado, atacado, amado, etc. pelos participantes. Se
um focalizador tradicional de Danças Circulares pode dizer: “Quando
vamos ao centro da roda retornamos a fonte da vida, ao sagrado,
quando voltamos , retornamos a roda da vida, ao cotidiano.” Penso
que um focalizador-psicanalista poderia dizer: “Na tradição das
Danças Circulares, é dito que quando vamos ao centro da roda
retornamos a fonte da vida, ao sagrado, quando voltamos,
retornamos a roda da vida, ao cotidiano.” Deve ainda faze-lo sem
nenhuma outra expectativa além de poder acompanhar os diferentes
sentidos e reações que esta fala pode causar no grupo: Adesão
alienante ao desejo do outro? Ataque violento a esta formulação?
Lembranças etc. O importante não é, para o psicanalista, o
julgamento do conteúdo da frase, mas o que ela opera ou bloqueia no
grupo que deverá ser lido e trabalhado através do referencial que lhe
é próprio.
Como um objeto mediador, o sistema de representações,
valores e hábitos das Danças Circulares, tem que poder ser adorado,
odiado, atacado, usado, incorporado, rejeitado etc. Assim, as
significações “pré-atribuidas” por este sistema são pontos de partida
e não de chegada. A própria escolha da Dança, sua coreografia etc.
valem por aquilo que elas mobilizam nos sujeitos, pelas construções
que elas permitem que ocorram, pela experiência que o grupo e seus
sujeitos vivem através dela. E para compreender e manejar esta
experiência o focalizador-psicanalista encontrará um forte aliado na
literatura psicanalítica sobre o grupo e sobretudo sobre os grupos de
mediação.
B) A questão da Fala na Dança Circular
Tal como em outros grupos de mediação, no caso da Dança
Circular a fala também deve assumir um caráter central.
Primeiramente notamos que á pela fala do focalizador-psicanalista
que o espaço próprio do grupo é instaurado. Neste sentido é a fala
que cria o dispositivo da Dança Circular de inspiração Psicanalítica.12
A existência de um tempo específico para que os participantes
possam falar de sua experiência com as danças é fundamental. Cada
dança pode trazer sensações, imagens, memórias e idéias muito
diferentes. Nos grupos em que participei, este espaço de fala ocorria
sempre após uma séria de danças e mesmo fora de uma leitura
Psicanalítica
permitiu
grandes
insights
e
fenômenos
interessantíssimos no grupo. Neste espaço e tempo de fala o
12

Parafraseamos aqui o que Kaës, (1999) diz sobre o Psicodrama
Psicanalítico de Grupo.
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pensamento por imagens despertado pela dança possa conectar-se
ao pensamento por idéias. Aqui a verbalização das dificuldades com
passos podem surgir e penso que estes são também espaços para
que o grupo busque a relação que Anna Barto acredita existir muitas
vezes entre as dificuldades na dança e as dificuldades na vida. Esta
relação entre o aqui e agora na dança com a vida tem sido bastante
frutífera em minha experiência com as Danças Circulares.
Para grupos com objetivos terapêuticos e formativos, proponho
seguir a orientação de Kaës sobre o Psicodrama Psicanalítico (1999).
Ou seja, uma delimitação clara entre o espaço e o tempo em que o
corpo participa (espaço da Dança) e o espaço da fala, marcados
inclusive pelo uso de um espaço físico entre estes dois momentos.
C) Notas sobre o papel do Focalizador-Psicanalista
Pensando a partir dos Grupos de Mediação o focalizadorpsicanalista faz parte da atividade e oferece suas associações ao
grupo junto com os demais. No caso da Dança Circular, ele
necessariamente toma parte na Dança como focalizador. Porém,
tenho dúvidas quanto a sua participação através de associações e
impressões sobre a experiência da dança no momento da fala. Não
tenho clara a pertinência deste recurso neste contexto, tendo em
vista a grande diferença de contato que o focalizador tem com a
dança que oferece. Este tema fica em aberto para estudos
posteriores.
Já assinalamos um elemento importante da postura deste
profissional como aquele que apresenta um objeto cultural e que fica
atento as funções que ele ocupa no grupo. As teorias psicanalíticas de
grupo são certamente muito úteis neste contexto e podemos
compreender o papel deste profissional aproximando-o do papel do
coordenador de grupos em múltiplos contextos.
D) A questão da indicação:
Tradicionalmente as Danças Circulares são realizadas com
pessoas da comunidade em geral interessadas na atividade ou em
grupos dirigidos a públicos diversos, mas específicos conforme a
proposta do focalizador. Em todos estes casos eles não seguem as
mesmas indicações dos grupos de mediação para Vacheret. A
literatura que revisamos sobre os usos terapêuticos das Danças
Circulares, bem como minha experiência com este instrumento
apontam para sua utilidade para grupos variados de pessoas. Como
conciliar estas duas visões? Entendemos que as indicações propostas
por Vacheret decorrem da compreensão do modo pelo qual os grupos
de mediação operam psiquicamente. Assim, mais do que quadros
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psicopatológicos talvez possamos pensar a indicação ligada aos
processos e formações psíquicas prevalentes nestes casos. Assim, por
exemplo, a experiência relatada por Gabriel de mudanças no
esquema corporal dos participantes em seus grupos de Danças
Circulares pode ser compreendidas como algo transformado no
campo da relação simbiótica com o esquema corporal. Ao operar no
nível da relação simbiótica as Danças Circulares seriam indicadas
para Psicóticos, porém podemos pensar, que seriam indicadas para a
parte psicótica da personalidade em cada um de nós para seguir a
expressão de Bleger. É possível que este raciocínio possa ser
estendido para os outros quadros psicopatológicos apontados por
Vacheret. De qualquer modo, esta hipótese deverá ser testada por
trabalhos posteriores.
VII) Conclusões: Caminhos para a criação de
dispositivo Psicanalítico utilizando as Danças Circulares

um

Acreditamos que não só o encontro entre Psicanálise e Danças
Circulares é possível como vemos a possibilidade da criação futura de
um dispositivo de Danças Circulares de base psicanalítica. Este
dispositivo pode se inspirar e se beneficiar da experiência mais ampla
dos grupos de mediação em Psicanálise. No estado atual de nossas
pesquisas sugerimos alguns pontos e diretrizes que podem ser
testados e ajustados por trabalhos posteriores rumo a construção
deste dispositivo. São eles:
A) Quanto ao espaço de fala nos grupos:
1) A Importância da fala no processo: A fala instaura o
dispositivo e acompanha a experiência. Deve ser sempre
garantido ao grupo o momento de falar sobre sua
experiência com cada uma, ou cada conjunto, de danças
vivenciadas. Esta abertura para a fala deve, como no
tratamento psicanalítico tradicional, incluir a possibilidade
do silêncio.
2) A instauração da mesma divisão clara existente no
Psicodrama Psicanalítico de Grupo (KAËS, 1999) entre o
momento de fala e o momento em que o corpo é
requisitado. O momento da Dança e o momento da
conversa sobre a experiência devem ser realizados em
espaços físicos diferentes.
3) Não temos ainda claro se o momento da conversa deve
ocorrer no formato de grupo operativo sem a participação
direta do Focalizador-Psicanalista na discussão e com
intervenções interpretativas ligadas a tarefa, ou no formato
proposto para Vacheret para os grupos de mediação pelo
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qual o Focalizador-Psicanalista participa da tarefa com suas
próprias associações e não interpreta no sentido
psicanalítico (termo de Vacheret). De qualquer modo será
necessária uma instrução clara ao grupo que ser algo
como: “Convidamos cada um a falar de sua experiência
com as danças que fizemos hoje. Podemos falar
livremente, não há certo ou errado. Além de falar de nossa
própria experiência podemos comentar algo que o relato
dos outros desperte em nós” Deve-se ainda informar o
tempo existente para a discussão.
B) Quanto à compreensão dos processos e formações psíquicas
mobilizados:
4)

5)

6)

A Compreensão de que as Danças Circulares favorecem a
experiência do pólo isomórfico da experiência grupal,
tornam figura a sociabilidade sincrética, a indiferenciação
primitiva, e o não-Eu dentro de um dispositivo que
controla, regula, protege e ordena o restabelecimento da
clivagem.
O Focalizador/ Psicanalista deve estar atento para a
dimensão alienante da experiência da intersubjetividade, e
em especial do pólo isomórfico na experiência das Danças
Circulares. Neste sentido deve ser capaz de proceder a
análise das funções dos discursos de aderência as falas dos
outros e do movimento das Danças Circulares nos
momentos de discussão das experiências.
A compreensão de que, como nos demais grupos de
mediação, as Danças Circulares atuam psiquicamente
buscando um efeito dinâmico de restauração da capacidade
associativa do sistema pré-consicente através da oferta de
figurabilidade e do acionamento de “memórias do corpo”.

C) Quanto ao estatuto e uso do conhecimento das coreografias,
músicas e explicações disponíveis no movimento das Danças
Circulares:
7)

8)

A compreensão do sistema coreografia-música-explicações
como um objeto cultural apresentado aos participantes
como oferta de figurabilidade. Ele não é do registro do
dogma, e deve ser visto essencialmente como elemento
que possibilita o brincar ou a criação desta capacidade.
A importância da continência do focalizador no processo
de apropriação pelo grupo e pelos sujeitos do objeto
coreografia-música-explicações ofertado, sobretudo no
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9)

momento das discussões. Neste processo de apropriação
destacamos a violência que pode ser dirigida a facetas
deste objeto (a dança, a música, as explicações dadas)
como algo que deve poder ser acolhido pelo
focalizador/psicanalista.
Vacheret
nos
alerta
que
frequentemente trata-se de uma violência fundadora,
portanto que necessita ser vivenciada. O grupo de
discussão deve ser então espaço para experimentação não
só de sentimentos tidos como “positivos” socialmente, mas
também do ódio, da raiva, da competitividade etc. dentro
dos limites ao acting out que o dispositivo deve
estabelecer.
O objeto cultural música-coreografia-explicações ofertado é
um disparador de um processo psíquico. Se do ponto de
vista da realização da vivência da dança a preocupação
pedagógica do focalizador/psicanalista é essencial. No
momento da fala, da conversa sobre a experiência, ela não
deve estar presente. A experiência da dança e as
explicações ofertadas dentro da tradição das Danças
Circulares não deve ser confundidas neste momento com
um conteúdo a ser ensinado do ponto de vista pedagógico
muito menos doutrinário. Os sentidos que serão assumidos
e construídos pelo grupo para suas experiências de dança
podem
variar
muito
e
eventualmente
destoar
completamente do que diz a tradição das Danças
Circulares. O Focalizador/Psicanalista esta voltado para as
funções psíquicas destes enunciados, não para seu
conteúdo.

VIII) Palavras Finais:
Esperamos ter contribuído para o diálogo entre o movimento
das Danças Circulares e a Psicanálise. Aos que se interessam mais
especificamente no uso das Danças Circulares dentro de um
referencial psicanalítico, esperamos que nossas considerações
específicas e técnicas possam dialogar com fazeres e novos trabalhos
de pesquisa sobre o assunto. Temos também a expectativa de ter
ilustrado e contribuído para o diálogo que a Psicanálise sempre terá
que fazer com outros campos do conhecimento quando estiver
inserida em contextos institucionais por força mesmo da
heterogeneidade de ordens de realidade e suas relações implicada na
própria categoria de instituição.
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POÉTICAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE CAMPINAS
Elizabeth de Leone Monteiro Smeke13
O que seria de mim sem a poesia?
Uma vida sem maestria
Um guerreiro sem valentia
Uma orquestra sem harmonia
Um mar sem calmaria
(...)
O que seria de mim sem a poesia?
A noite sem o dia!14
Este encontro me pede pra conversar sobre as Poéticas no SUS
–Campinas.15
Tomando como Poética a arte de fazer poesia ou tratado sobre
poesia ou estética16, estamos lidando com uma palavra-conceito que
vem do grego, de “poese/poyesis”, trazendo a noção de criação, de
formação daquilo que se percebe – “estése” como belo, como bom,
conforme a idéia que prevaleceu em nossa cultura.
Parece contraditório. Muitos de nós temos uma pré-concepção
construída de que SUS é igual a uma atenção médica de baixa
qualidade e voltada para populações subalternas, pobres e excluídas
que não podem pagar por um serviço melhor, individualizado e
especializado, seja através de seguros pré-pagos, seja através da
abordagem individual, artesanal. Essa leitura, que serve a muitos
interesses não declarados, esconde a “poyesis” de um lindo processo
de construção entusiasmada, coletiva, solidária e portadora de futuro.
Um processo fundado em três vertentes mais importantes. A Primeira
se refere aos saberes, estudo e conhecimento crítico acerca das

13

Elizabeth de Leone Monteiro Smeke, profª drª da faculdade de Medicina
do Centro de Ciências da Vida da PUC-Campinas
14
Extraído do poema “Eu e a Poesia”, de Mena Moreira
15
Há extensa bibliografia falando das origens, processo, dilemas, propostas
e intervenções, avaliação do Sistema Único de Saúde em Campinas,
incluindo um Centro de Documentação criado no CETS –Centro de Educação
de Trabalhadores de Saúde e/ou através da obra de autores como, Campos,
GWS; Merhy, E.E.; L’Abbate, S; Smeke, E.L.M.; Garcia, M.A.A.; Cecilio,
L.C.O.; Oliveira, J.M.; Furtado, J; Oliveira, N.L.; Vilela, M.F.; Kirschbaum;
R; Ferraz, A.T.R, dentre muitos.
16
Como explica o Novo Aurélio, dicionário da língua portuguesa, editado
pela Nova Fronteira em 1999.
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condições de saúde, doença e morte de toda a população brasileira nós incluídos-, seus determinantes, as alternativas de enfrentamento
e as ações necessárias para a sua viabilização, poetando novos
conhecimentos. A seguinte vertente é a fecunda articulação entre
diferentes Movimentos Sociais Urbanos e Populares com Movimentos
de Profissionais de Saúde comprometidos todos com os processos de
democratização da sociedade, poetando o Movimento Sanitário, com
Campinas como uma das grandes cidades protagonistas. E a terceira
vertente é a construção “poyesis” tijolo a tijolo de estruturas
diferentes, novas arquiteturas necessárias para acolher e compor
novos territórios, com novos agentes a agir a partir da realidade
manifesta, com novos saberes na ação e no serviço.
Então o que é o SUS? O chamado Sistema Único de Saúde,
definido a partir da VIII Conferência Nacional de Saúde que pela
primeira vez na história do Brasil reuniu representantes de todos os
segmentos com algum interesse na Saúde, mas especialmente
profissionais do cuidado e pessoas comuns, cidadãos, comprometidos
em defender a Saúde e a Atenção à Saúde como um direito, foi
regulamentado a partir da Constituição Cidadã de 1988. Assim, o SUS
é uma política social, criada para cumprir o dever do Estado brasileiro
em dar conta desse direito conquistado.
Falando assim, parece que tudo faz sentido: “poiesis”,
formação, construção do SUS... Mas beleza, estética...? Coisa do
governo, estatal... não presta, algo nos diz. Mas... Podemos dizer isso
da Pós graduação estatal no Brasil? Da Receita Federal e outros
exemplos? A fantasia teomercadológica, do mercado auto-regulador
como o deus-ex-máquina que prescinde do Estado, está aí mostrando
atualmente seus resultados. Então não há um Estado moral, como
não há um mercado moral. O Mercado se sustenta no consumo e na
posse pela lei do mais forte, da vantagem cumulativa nas disputas
territoriais que se finalizam em moedas; e esse é o seu dever, sua
ação, a alma do seu negócio, o espírito do seu existir. Já o Estado se
sustenta na negociação entre grupos de interesse; e interessa para
alguns grupos que outros grupos achem que o Estado não é lugar pra
eles. O Estado expressa a correlação de forças sociais em disputa no
espaço da vida que vai construir ou não ações que atendam aos
interesses das maiorias e acolham as necessidades das minorias. E o
Estado não é só o espaço administrativo vinculado ao governo da
hora. O Estado ampliado se expressa nas organizações da sociedade
comprometidas ou não com o bem comum, incluindo o mercado e
que por sua vez sustentam a correlação de forças em cena17.
17

Veja o Conceito de Estado ampliado em Gramsci, especialmente na obra
“Maquiavel, a Política e o Estado Moderno”. Claus Offe, Eric Hobsbaum,
Claude Lefort atualizam essa discussão.
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E saúde? É um bem comum, como água potável e coleta de
lixo, cujo acesso interessa a todos que seja socializado, na medida
em que de nada resolveria ser o bem para uma só pessoa? Ou no
caso da saúde, o melhor pra todos é que cada um cuide da sua,
consumindo serviços expostos na prateleira do “mercado” e azar de
quem não puder consumir? Para alem do aspecto ético, não vou me
estender aqui com essa questão, só quero lembrar de que locais onde
prevalece a Saúde como Mercadoria tem os piores indicadores com
relação aos gastos, veja a situação dos EUA por exemplo, comparada
à da Inglaterra ou à do Canadá18. No plano individual, esse modelo
reproduz gastos desnecessários e iatrogenizantes. É exemplar uma
situação vivida recentemente na cidade: 2 diárias de UTI, vários
procedimentos invasivos, para tratar a doença “meteorismo”19. Se o
pagamento é diretamente particular conseqüente a intervenções
realizadas há uma tendência natural de aumentar o número de
procedimentos. Mas, se for convênio, já está pago e portanto há
menos interesse em realizar procedimentos. Ou por outra, não
resolve a pessoa proteger-se individual e até obsessivamente do vírus
HIV, se vier a acidentar-se e, inconsciente, precisar de uma
transfusão com sangue contaminado. Também é claro o poder
patogênico multiplicador do convívio de 8 horas de trabalho num
ambiente emocionalmente perverso, ou com chefias e colegas em
situação de sofrimento projetado. Enfim, podemos escolher até a
esmola do prato de comida, ou até o curso mais conveniente, mas
processo saúde/doença gera uma necessidade de outra natureza. Se
conseguirmos controlar a Dengue é menos provável ter a perda de
alguém querido com suas formas mais graves. Claro que há margem
de escolha, mas ela é bem mais estreita. Saúde é portanto um bem
inalienavelmente coletivo, aproveitado individualmente. Como
transformar esse discurso/saber em ação/prática?
Assim o SUS, com suas estruturas, regulamentações e
desafios é esse processo de organização pactuada entre os grupos de
interesse, para viabilizar as intervenções exigidas para atender as
necessidades de saúde das pessoas, famílias e comunidades para que
tenhamos todos condições de produzir as riquezas necessárias ao
desenvolvimento.
A partir das diretrizes de descentralização, universalização,
integralidade e controle social, o Sistema proposto com a participação
aberta a todos os grupos de interesse, vem se construindo,
enfrentando os desafios para a sua efetiva implementação, criando
novas estratégias, ampliando largamente o mercado de trabalho,
18

Vale a pena assistir “Sicko”, dirigido por Michael Moore, já está disponível
em locadoras e há cópias autorizadas no Centro de Documentação do CETS
19
Presença excessiva de gases no trato gastro intestinal.
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alterando radicalmente os indicadores de saúde20, inventando
alternativas, dando suporte a inovações voltadas para a saúde como
dignidade.
Haja poesia!
E tudo isso apesar da sua juventude e da quantidade irrisória
de recursos. O gasto público é ainda entre US$ 120 e US$150/ano,
menos do que gastam Chile, México, Argentina, Panamá, Costa Rica
dentre outros, e cerca de 10% em relação ao Canadá e aos países
europeus. Como eles nos dizem, temos feito “milagres” com tão
pouco. Haja criatividade poética!
É amplo o acervo de poesia que vem sendo produzida e neste
espaço não é possível declamá-las todas. Muitas e diferentes ações
vem se desenvolvendo em todos os níveis da gestão, em muitos
espaços da sociedade civil para o enfrentamento dos problemas que
uma vez solucionados geram outros que pedem novas soluções
exigentes de outras com produção em série de novos desafios
indefinidamente e assim vamos mudando o nível de exigência.
O Movimento Antimanicomial por exemplo, produziu a
desinstitucionalização do “louco”, como parte do Movimento da
Reforma Sanitária demandando toda uma reorganização do sistema
de acolhimento e de retaguarda ao sofrimento clara e
predominantemente Mental não só em Campinas. Dentro dos
princípios da descentralização, equidade e dignidade, foram exigidas
estruturas especiais: os CAPS, que ao resolverem alguns problemas,
pediram sua diversificação. As novas classificações de risco por sua
vez passaram a apontar a necessidade dos Núcleos de Referência de
um lado e os Centros de Vivência e as Oficinas de Geração de Renda,
de outro.
E agora, tudo isso vem exigindo uma relação mais orgânica
com a Rede Geral de Serviços nas Unidades Básicas; vem tornando
inadiável a inclusão do Assistente Social na família da Saúde; vem
potencializando o enfrentamento de questões centrais para a melhora
da qualidade de vida das pessoas e dos profissionais de saúde tais
como: matriciamento, organização de fluxo, rede de cuidado e
intersetorialidade, clínica ampliada, processo de trabalho e trabalho
em equipe, modelagem da Atenção Integral, dentre tantas.
A expansão da “cobertura” da Atenção produziu a necessidade
de mais insumos que exigiram regulamentação e informatização,
como na farmácia e dispensação de medicamentos, por exemplo. No
suporte, foi necessária a reorganização de Resgate e SAMU, a

20

Veja a alteração radical dos principais indicadores de saúde no Brasil e
em Campinas, nos últimos 15 anos, quando as ações começaram a mostrar
resultados (www.saude.gov.br).
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rediscussão e readequação das Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária,
a repactuação com a Atenção Terciária e serviços de referência.
Em função da formalização da lógica territorial da Atenção
Básica, impôs-se a revisão do modelo centrado nas especialidades
médicas preparadas para controlar doenças menos freqüentes. Assim
retoma-se a Estratégia da Saúde da Família, como a mais adequada à
promoção, proteção e cuidado, a ser implementada na Unidade
Básica responsável pelo processo Saúde-Doença dos moradores da
sua área de abrangência. Essa modelagem favorece a revisão do
enfoque centrado na doença para o enfoque do cuidado aos
desequilíbrios de situações de dano e sofrimento em todas as
dimensões do humano. Não só a somática, não só a psíquica, não só
a associativa, não só a existencial; mas os diferentes arranjos em
que a causalidade da dimensão existencial leva ao sofrimento em
qualquer uma ou várias outras dimensões. Isto exige trabalho inter e
transdisciplinar , inter e transprofissional e intersetorial em Rede.
Entretanto, tamanha expansão não é acompanhada pela
disponibilidade de Talentos Humanos adequados para fazer frente aos
desafios. Todos os profissionais da área da saúde são formatados na
lógica predominantemente compartimentada, desconectada de linhas
de cuidado, centrada na doença e no profissional com ênfase no
modelo médico, altamente dependente de tecnologia dura, voltada
para o mercado e como conseqüência, desumanizada.
Por conta disso, a poética tem se dirigido a articulações, laços
e pactos mais ambiciosos tais como a articulação entre os Ministérios
da Saúde e da Educação, tradicionalmente alheios um ao outro
embora completamente interdependentes para redefinir adequação,
formação e certificação de profissionais. Essa cooperação tem
permitido o desenvolvimento das bases e fomento da Educação
Permanente em Saúde, cuidando da melhor adequação dos
profissionais em serviço a partir do aprendizado significativo baseado
nas questões do cotidiano, apoiado pela gestão e com Controle
Social21. Também o Programa de Reorientação da Formação
Profissional em Saúde (PROSAUDE), a abertura e financiamento em
larga escala de Residências Multiprofissionais e Médicas em Saúde e
Medicina de Familia e Comunidade são possíveis por meio dessa
parceria. Outra iniciativa importante para o enfrentamento da
qualificação do cuidado é o Projeto Humaniza-SUS, que se integra a
ANEPS-movimentos e práticas de educação popular e saúde e Rede
de Educação Popular e Saúde. Recentemente tem ganho espaço a

21

Esse é o chamado quadrilátero da Educação Permanente. Há vários
artigos disponíveis na net, via Scielo, que pode ser acessado através do
Google, buscando os autores Roschke, Ceccim, Feuerwerker.
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aproximação entre Cultura e Saúde, não tanto no âmbito da gestão
institucional, mas principalmente no cotidiano dos serviços.
Parece propaganda de governo? Não é. Esta é uma política de
Estado, seja qual governo for, no qual ousamos interferir, ocupar. E
assim, essas são algumas das poyesis, e tal como a eritropoese como é chamada a produção dos glóbulos vermelhos do sangue: a
poesia circuladora em rede que nos mantem vivos, que está sempre
em movimento de renovação na dependência da qualidade do ar que
respira e co-inspira, do alimento com que nutre as formas
emergentes, da qualidade dos rizomas de sustentação e dos fluídos
transportadores. E nessa inspiração poderíamos apelar a uma
soteropoese - produção de saúde- que se renova a partir de nós,
seres da vida dotados de consciência e de alguma possibilidade de
escolher.
Há importantes desafios a serem enfrentados: uma certa
acomodação de profissionais e população, deixando em aberto espaço
para pressão de grupos organizados e com interesses alheios à
qualificação da Saúde, aproveitando-se das brechas e ameaçando
conquistas.
É possível e necessário ocupar mais os espaços de pactuação
presentes no Controle Público através dos Conselhos Locais,
Distritais, Municipais, Estaduais e Nacional; educar-se e educar em
saúde, encontrar e articular-se a seus interlocutores e produzir
interlocução; atualizar-se frente aos diferentes enfoques
epistemológicos, reconhecer-se em Rede.
A Saúde Mental em Campinas tem sido um importante
interlocutor crítico e co-construtor de projetos, de intervenções e de
manejos situacionais e estruturantes de enfoques e abordagens mais
acolhedoras, ampliadas e comprometidas com a ética do cuidado.
É preciso que cada membro de cada categoria profissional se
pergunte o que quer do objeto de sua profissão, a Saúde. Como quer
deixá-la para as próximas gerações? Como pode dispor-se a aprender
e ensinar? Como pode ampliar seu espaço de intervenção? Como
pode partilhar novos conhecimentos? Como pode escolher entre a
Saúde e a Doença, entre a Vida e o Mercado, entre o protagonismo e
a sombra, entre a senhoria e a servidão, entre a Poesia e a máquina?
Que possamos poetar muitos versos de fortalecimento de
nossa rede em Gaia.
REFERÊNCIAS SUBSIDIÁRIAS
Alem das indicações constantes nas notas de rodapé, sugere-se a
leitura da Carta de Campinas, referência produzida pela Saúde Mental
no município, disponível no site da prefeitura:

76

“POÉTICAS NA PSICANÁL ISE : INOVAÇÕES NO TRABALHO NAS INSTITUIÇÕES”

www.campinas.sp.gov.br/saude
CEDOC/CETS, R. Tiradentes, 195 – 5º andar
Rede de educação popular e saúde:
edpopsaude@yahoogrupos.com.br
bethsmeke@globo.com
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POÉTICA PSICANALÍTICA
Ricardo Maximiliano Pelosi
Outubro de 2008, Campinas
A quarta turma da Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo,
que tenho orgulho em pertencer, tem o hábito de reunir-se em festas
no final do segundo semestre, a cada cinco anos ou em comitês
menores, anualmente, para comemorações. Há uns vinte e cinco
anos, numa festa das grandes, um colega-amigo, Valdir Golim, me
seqüestra sorrateiro: “Ricardão, me conta aqui, em particular, que
negócio é esse de você ter virado psicanalista?”. Diretor Clínico da
Santa Casa, não é difícil imaginar seu arraigado organicismo. “Ta
bom, você vai continuar endocrinologista, mas que linha de psi você
segue? Freud? Diz que ele tinha uma filha...”. Respondo com um
suave sorriso provocativo: “Nada disso, nem Freud, nem Anna, sou
ricardiano”. “Deixa de gozação, cara, que é que você faz com os
pacientes”, agora já mais irritado. “Calma Valdir, é o seguinte: eu
com-verso com meus pacientes” e antes que ele se despedisse,
expliquei: “Veja a palavra – conversar – o prefixo com quer dizer –
junto de. Versar significa fazer versos. Pois bem eu e meus pacientes
fazemos versos juntos!”. Ao final da frase vi suas costas
aproximando-se do garçom: “Mais um uísque, por favor”.
Alguns anos depois deste episódio, às vésperas de sua alta,
Joana me revela que há muito tempo vinha sentindo-vendo que em
nossas sessões pintávamos, a quatro mãos, um grande quadro que
ficava suspenso no ar, próximo ao teto. E que, quando a sessão se
aproximava de seu fim e ela já esperava minha clássica frase:
“Estamos chegando ao fim”, as cores se juntavam, entravam dentro
dela e ela ia embora.
Modesto Carone disse que o pintor procura tornar visível o
invisível e que o poeta e o psicanalista, artesões da palavra, tentam
fazer dizíveis as indizibilidades.
Quantas vezes, ao lermos ou ouvirmos um poema não
pensamos, “eu teria escrito exatamente isto”.
O analista, o outro artesão de palavras, no âmbito das análises,
faz algo parecido, mas não igual. É um garimpeiro menos universal,
que busca a pessoa em análise, e que usa a capacidade metafórica da
linguagem psicanalítica para que o sujeito se aproprie de um si
mesmo até então oculto e nunca totalmente cognoscível, ainda bem!
Estes são os fins, tanto os versos quanto as interpretações são
metas perpassadas pelo inconsciente. E os começos?
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Pedro é filho de um casal de amigos que o tiveram há um ano,
já maduros, profissionais competentes em suas áreas profissionais,
dividem-se com babás, também competentes, nos cuidados desta
criança saudável, amorosa, sedutora e traquinas. Para chamar a
atenção de seus cuidadores descobriu que quando derrubava pilhas
de livros, ou ameaçava colocar seus dedinhos na tomada, provocava
sobressaltos e colos repreensivos, mas desejados.
Em reuniões de cúpula decidiram coibir suas transgressões.
Compraram um cercado que o conteria quando praticasse suas
diabruras. Contaram-me então, que punido no quadrado,
inicialmente, chorou um pouco Depois pegou alguns brinquedos e
parecia divertir-se com suas “manobras”. Fez-se um poeta, um
psicanalista, um artista... ou uma série de outras transgressões
menos louváveis, que também são fundadas sobre uma falta.
Quando nosso paciente nos fala de seu cotidiano, ou relata um
sonho, um sintoma ou sua dor, nos diz de um deslocamento de algo
que faltou e, como lembra Fedida, “coloca o analista diante do desafio
de criar linguagens para ele”.
Freud via que a linguagem não só diz coisas, ela as muda.
Nasce de um desejo de mudar a si e ao outro, o analista é sua caixa
de ressonância. Acrescento, este é o fim último, pouco declarado, do
processo psicanalítico – ser operativo.
Carlos Drummond em, “Noites na repartição”
“Confissões difíceis pedem folha branca... Pensa na doçura das
palavras. Pensa na dureza das palavras. Que febre te comunicam.
Que riqueza. Mancha de tinta e gordura, em todo caso, mancha de
vida...”
Em Interpretação dos sonhos, Freud aponta para o fato de que
todos sonhamos, portanto todos “padecemos” de inconsciente. Estes
sonhos não nos dizem o que querem dizer. Precisam ser
interpretados. Ao introduzir o conceito de deformação onírica,
estabelece a correlação decisiva entre sonho e sintoma, já que no
sintoma também há uma formação de compromisso entre conteúdos
psíquicos, inaceitáveis na consciência.
Entre as palavras e as imagens, a verdade gosta de se
esconder. Max S. Moreira.
Dora em sua sessão de hoje, falava da melhora de seus
sintomas psicossomáticos desde que começara sua análise e o que
chamava sua atenção é de que nunca conversávamos sobre eles...
Mas, que restara um, embora atenuado. Questiono-a e ela responde
que é algo que acontece na hora de ir dormir. “Tenho até vergonha
de contar, mas tenho que dizer tudo não é?”. Antes de começar o
relato penso tratar-se de algo ligado a sua vida sexual e fico
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aguardando. Conta então que sempre sente medo de ir dormir, que
se apressa em tomar banho e ir para a cama e dormir antes que seu
marido se deite, e que ele deve deixar a luz do banheiro acesa, pois
algo de sobrenatural pode existir... Falo do meu pensamento antes do
relato, ela faz uma brincadeira sobre o pansexualismo da psicanálise
e logo depois refere-se aos últimos filmes de Drácula, quase
concordando comigo.
João Cabral de Melo Neto em “Fábula de Rafael Alberti”:
Fez o caminho inverso: Não foi da coisa ao sonho, Ao nome, à
sombra; Foi do vapor de água à gota em que se condensa; foi da
palavra à coisa: árdua que seja, ou demorada, a coisa; seja áspera
ou arisca, em sua coisa, seja doída, pesada, seja enfim coisa a coisa.
Chama a atenção que em vários lugares do mundo, em quase
todas as épocas, em todas as classes sociais, em todas as línguas,
mesmo nas mais precárias condições de conhecimento da linguagem
escrita, existam poetas.Muitos anônimos apostam na função dos
versos e o que os levaria ao texto poético? Despertos em relação à
realidade, prenhes de lembranças e imagens podem ser entendidos
como repórteres a-históricos e universais com linguagens renovadas.
Augusto de Campos:
Tudo já foi dito. Tudo é infinito.
Agora Guimarães:
... Tenho de me lembrar. O passado é que veio a mim, como
uma nuvem, vem para ser reconhecido: apenas não estou sabendo
decifrá-lo... Tenho de me recuperar, deslembrar-me, excogitar – que
sei? – das camadas angustiosas. Como vivi e como mudei, o passado
mudou também. Se eu conseguisse retomá-lo.
Voltemos aos sonhos. Sua deformação é a estratégia para
deixar passar o reprimido e ela se produz pelos deslocamentos,
condensações expressos através de imagens. Na poesia, as
condensações podem ser comparadas à sobreposição de idéias – as
metáforas; e no deslocamento teríamos a substituição de
significantes por sua proximidade – uma metonímia.
Metáfora e metonímia, segundo Garcia Roza, são formadoras do
inconsciente no recalcamento original. São as responsáveis por uma
das mais importantes característica da linguagem, seu duplo sentido.
Kaváfis:
Não mente sempre a arte? E não é quando mente mais que ela
se revela mais criativa?
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Drummond:
Sonhei que estava sonhando e que no meu sonho havia um
outro sonho esculpido. Os três sonhos superpostos dir-se-iam apenas
elos de uma infindável cadeia de mitos organizados em derredor de
um pobre eu."
Na interpretação dos sonhos, através das livres associações,
devolvem-se palavras às imagens-experiências censuradas na vigília.
Toda interpretação estará marcada por uma incompletude – o
mistério, o incognoscível. O umbigo do sonho.
Fiz oito anos de análise, jamais um novo divã! O desconhecido
não me desconforta, me alimenta.
Guimarães Rosa no Grande sertão: veredas.
“A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos,
cada um com seu signo e sentimento. Contar seguido, alinhavado, só
mesmo sendo as coisas de rasa importância... Tem horas antigas que
ficaram muito mais perto da gente do que outras, de recente data.
(poesia ou aterosclerose)
Miguel Sanches Neto em A primeira mulher.
- Você está citando um poema árcade? Com pastores e ovelhas
- Não, mas poderia ser. Nós estamos – e olhei para a mesa –
em um cenário árcade.
- E lá fora é a cidade moderna e poluída.
- Esta é a grande mágica da literatura – e nos beijamos – O
distante no tempo se torna próximo.
As interpretações dos sonhos permitem evoluções não lineares.
Rompem-se equilíbrios, reorganiza-se para incluí-los com as
elaborações e depois se segue. O aparelho psíquico está em
constante formação. Vejamos novamente Guimarães em Veredas:
“O senhor... mire veja: o mais importante e bonito do mundo é isto:
que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas
– mas que elas vão sempre, vão – afinam ou desafinam. Verdade
maior. É o que a vida me ensinou.”
Até aqui descobrimos o escritor ideal da “fala” onírica, vamos
pensar no leitor “ideal” da fala poética.
Carola Saavedra, com Flores azuis, Companhia das Letras
A personagem A. uma mulher que manda correspondência para
o endereço de um homem que teria sido seu amante e que havia se
mudado. O novo habitante, desconhecendo o endereço do
destinatário, não resiste e lê a carta. Também separado e com
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dificuldades com sua pequena filha, lendo as cartas de A., encanta-se
e passa abrir todas que seguem. É por meio da correspondência que
A. quer reconquistar o amante, da mesma forma que, sem saber,
hipnotiza Marcos. Curiosamente é a partir do extravio da
correspondência que constrói-se uma trama virtual que une os
caminhos da misteriosa A. e do perplexo protagonista. Ela seduz a
pessoa errada pelos motivos errados, ao mesmo tempo tem a
necessidade de fixar o passado, mesmo que ele não ajude a modificar
o presente. Desse entendimento cruzado surge uma qualidade da
narrativa: desponta ainda a valorização do não-dito, ou seja, as
intenções propostas por A. que são entendidas de forma diferente por
Marcos. A autora criou um vão entre o que pretende dizer o escritor e
o entendimento de quem lê. Com isso oferece as pistas para a
construção do leitor ideal, ou seja, aquele sujeito que permite a
escrita entrar em sua vida, modificando-a, clareando caminhos antes
dispersos.
Agora mais um passo em direção da intensa complexidade
deste tema, que não tenho a menor pretensão de elucidar, pois tenho
a convicção de que a dor do caos é criativa e hoje o CEFAS estará
dando início a mais um módulo a seus candidatos – Psicanalistas
Poetas.
Um caso real de escrita terapêutica.
Anne Sexton, poeta americana era uma dona de casa que se
tratava psiquiatricamente, teve a sugestão que a via da escrita
poderia ter uma função terapêutica sobre a angústia que lhe afligia.
Iniciou intensa produção poética sobre temas como o feminino, a
masturbação, o tédio, o casamento, o homossexualismo e a solidão.
Resultou no prêmio Pulitzer na década de sessenta.
Casos como este nos faz pensar sobre a linha que separa a dor
como expressão de um mal, da dor como expressão de uma falta.
Talvez o caso de Anne. A necessidade da escrita preencheu suas
faltas ou ofereceu a ela a possibilidade de ordenação e estabilização.
O inconsciente é feito de imagens, palavras e sons e portanto sofre
efeitos quando é transitado pelo poético.
A relação entre escrita, a angústia e a verdade, bem como a
memória e o esquecimento, interessam à psicanálise, pois que a
colocam frente a frente com os artífices dos sintomas que demandam
interpretações apropriativas. Estas mesmas fontes ocultas ao
sentidor, são as inspiradoras da obra de arte que pode promover a
prazerosa convivência entre a estética, o intelecto, a verdade e a
fantasia – o poema.
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ESTILO CLÍNICO SER E FAZER:
RELATO DE UMA INTERVENÇÃO INSTITUCIONAL
COM MULHERES QUE PERDERAM A GUARDA DOS FILHOS
Miriam Tachibana22
Tânia Maria José Aiello Vaisberg23
A mulher que perdeu a guarda do filho
A vivência emocional de crianças e adolescentes que são
abrigados por sofrerem violência doméstica em seus lares tem sido
abordada em diversos estudos, como os de Wathier e Dell’Aglio
(2007); Motta, Falcone e Clark (2007); Azor e Vectore (2008). Se,
por um lado, consideramos tais pesquisas valiosas, na medida em
que focalizam a repercussão que a experiência de desabrigamento
pode ter no desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes,
por outro, chama-nos a atenção o fato de raramente a literatura
científica abordar a condição psicológica de mulheres que perderam a
guarda dos filhos.
Entendemos que esta escassez de trabalhos, que pode
relacionar-se ao fato desta população estar afastada das figuras
ideais que povoam o imaginário social sobre a maternidade, é
problemática num duplo sentido. Assim, num primeiro momento,
compreendemos que se faz necessário que a Psicologia clínica se
volte às mulheres cujos filhos foram abrigados, uma vez que é
possível que vivenciem intenso sofrimento emocional, na medida em
que partimos da compreensão de que não necessariamente uma mãe
que agride, direta ou indiretamente seus filhos, sente-se aliviada em
perder a sua guarda.
Num segundo momento, concebemos que esta população
demanda o cuidado da Psicologia clínica, uma vez que, afinadas à
perspectiva winnicottiana, compreendemos que o cuidado dedicado à
mãe pode vir a configurar, indiretamente, uma atenção psicológica ao
seu filho, na medida em que corresponde a uma das principais

22

Doutoranda em Psicologia na Pontifícia Universidade Católica de
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Professora Livre Docente pelo Instituto de Psicologia da Universidade de
São Paulo, Orientadora de Mestrados e Doutorados dos Programas de Pós
Graduação em Psicologia do Instituto de Psicologia da Universidade de São
Paulo e da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Coordenadora da
Ser e Fazer: Oficinas Psicoterapêuticas de Criação e Presidente da NEWNúcleo de Estudos Winnicottianos de São Paulo.
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responsáveis em ofertar um ambiente suficientemente bom à criança,
condição essencial para que possa desenvolver-se emocionalmente e
tornar-se um indivíduo saudável (Winnicott, 1957). Assim,
entendemos que uma intervenção junto à estas mulheres pode não
apenas beneficiá-las, como, também, ser vantajoso aos filhos que
talvez sejam desabrigados e retornem ao lar de origem ou, ainda, aos
demais filhos que tenham ou venham a ter.
Justamente por partirmos desta compreensão de que pesquisas
dedicadas às mães podem produzir conhecimento que beneficiaria a
população de mulheres e, indiretamente, os filhos que delas
dependem, temos desenvolvido, no âmbito do grupo de pesquisa
CNPq: “Atenção psicológica clínica em instituições: prevenção e
intervenção”, investigações clínicas voltadas à população de mães
nos mais variados contextos, abrangendo o período da gestação
(Aiello-Vaisberg, 1999; Granato, 2002), a interrupção espontânea da
gravidez (Tachibana, 2006), a gravidez na adolescência (Tachibana &
Aiello-Vaisberg, 2007), situações em que os filhos são portadores de
necessidades especiais (Granato & Aiello-Vaisberg, 2002; Couto,
Tachibana & Aiello-Vaisberg, 2008), dentre outros.
Dessa maneira, pensando nas mães cujos filhos foram
abrigados, idealizamos a investigação psicanalítica da eficácia clínica
de um enquadre voltado ao atendimento desta população. Assim, a
partir deste trabalho, tivemos o objetivo clínico de realizar
atendimentos, a partir de um enquadre que desenvolvemos, voltado
ao cuidado emocional das mulheres que perderam a guarda dos filhos
e, em termos de objetivo científico, o de investigar a potencialidade
mutativa do enquadre criado, que, em se revelando clinicamente
eficaz, pudesse ser adotado em equipamentos de saúde pública.
O enquadre clinico diferenciado
Deparamo-nos freqüentemente com críticas, dentro e fora da
comunidade psicanalítica, acerca das restrições da clínica psicanalítica
clássica, tal como foi desenvolvida por Freud. Tais críticas referem-se
prioritariamente a duas características da clínica ortodoxa: a primeira
delas diz respeito ao fato do atendimento caracterizar-se pela sua
longa duração, o que geraria enormes listas de espera para
atendimento, nos equipamentos de saúde pública, culminando na
exclusão de diversas pessoas em sofrimento. Vemos, também,
queixas relativas ao fato da clínica convencional ser eminentemente
voltada ao tratamento de neuróticos, sustentada em atuações
essencialmente verbais, o que é problemático na medida em que
temos nos deparado, na contemporaneidade, com formas nãoneuróticas de sofrimento emocional (Aiello-Vaisberg, 2004b).
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Embora exista uma vertente de psicanalistas que considera
equivocadamente que a essência da Psicanálise seja o dispositivo
padrão freudiano, compreendendo que um atendimento sem divã,
sem durar cinqüenta minutos e sem ser em âmbito individual não
poderia ser psicanalítico, compartilhamos da concepção de Herrmann
(1979) de que o psicanalista deve manter-se fiel ao método
psicanalítico, que não deve ser confundido, de maneira alguma, com
o enquadre clínico adotado. Assim, apoiadas em Herrmann, partimos
da compreensão de que é possível exercermos Psicanálise fora da
clínica tradicional, sem violarmos o método psicanalítico, cuja
essência define-se pela afirmação de que toda conduta, por mais
irracional que pareça ser, é dotada de sentido.
Afinadas à esta perspectiva, desde 1997, os pesquisadores que
constituem o Laboratório “Ser e Fazer”, do Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo, têm criado e investigado a eficácia clínica
de enquadres clínicos diferenciados24, com o intuito de propor
práticas diferentes da clínica psicanalítica tradicional, que possam ser
usadas em equipamentos de saúde pública, na perspectiva da
Psicologia Clínica Social, inaugurando um modo inovador de fazer
clínica, conhecido como estilo clínico “Ser e Fazer”25.
Entre os diversos enquadres que já foram criados e
investigados, inspiramo-nos, para a realização deste trabalho, num
enquadre denominado “oficina psicoterapêutica de criação”, que se
diferencia do dispositivo padrão freudiano em três principais
aspectos: 1) apresentação de uma materialidade mediadora; 2)
intervenção de tipo não interpretativa; e 3) realização de
atendimento preferencialmente em grupo (Aiello-Vaisberg, 2004b).
No que diz respeito à apresentação de uma materialidade
mediadora, trata-se de uma estratégia clínica inspirada no Jogo do
Rabisco, que Winnicott (1968) usava em suas consultas terapêuticas.
Através deste brincar, em que ele e seu paciente faziam, juntos,
rabiscos quaisquer que poderiam vir a formar um desenho, Winnicott
acreditava facilitar a comunicação emocional com o seu paciente,

24

Embora o termo enquadre seja compreendido, por muitos psicólogos,
como o contrato firmado entre paciente e terapeuta, em que questões como
tempo e dinheiro são combinadas, temos nos apoiado na concepção de
Bleger (1963) de que o enquadre corresponderia a recortes do acontecer
humano. Assim, entendemos os enquadres clínicos, sejam diferenciados ou
não, como a criação de mundos temporários voltados ao favorecimento da
expressão subjetiva do paciente (Aiello-Vaisberg, 2004a).
25
Aqui vale destacar que o nome “Ser e Fazer” refere-se à compreensão
winnicottiana de que o viver criativo está associado à capacidade de ser e
fazer (Ambrosio & Aiello-Vaisberg, 2003).
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além de favorecer a criação de um espaço onde pudesse ser ele
mesmo, agindo de maneira espontânea e criativa.
Embora Winnicott fizesse uso específico do Jogo do Rabisco,
temos partido da compreensão de que seria possível lançarmos mão
de outras materialidades mediadoras, inspiradas neste brincar
winnicottiano, vale dizer, afinadas aos objetivos clínicos de facilitar
uma comunicação significativa e uma postura emocionalmente
integrada, motivo pelo qual temos concebidos as materialidades
enquanto “materialidades-rabiscos” (Ambrosio, 2005).
Aqui vale destacar que as materialidades mediadoras,
apresentadas nas oficinas psicoterapêuticas de criação, apresentam
duas características essenciais: uma delas é a da amorfia,
permitindo, dessa maneira, que os pacientes possam imprimir
contornos próprios (Machado, Aiello-Vaisberg, Gil e Tardivo, 2003); a
outra refere-se ao fato de consistir num brincar prazeroso e que tem
a ver com a pessoalidade do terapeuta, como fica claro no seguinte
trecho:
Todas as oficinas “Ser e Fazer” assemelhamse ao Jogo do Rabisco, uma vez que estão
fundamentadas nas escolhas pessoais dos
psicanalistas no que tange às materialidades
apresentadas (...). Trata-se sempre de
materialidades com as quais os psicanalistas
gostam de lidar, que estão vinculadas às suas
histórias de vida, de modo pré-reflexivo em
relação aos processos de formação como
psicanalistas (Vitali & Aiello-Vaisberg, 2003,
p. 149).
Desde esta perspectiva, contamos com uma série de pesquisas
sobre a eficácia clínica de oficinas psicoterapêuticas de criação, que
fazem uso de diferentes materialidades: polpa de papel (Ambrosio,
2005), parafina (Mencarelli, 2003), flores (Vitali, 2004; Sato, 2001),
panos e linhas, (Aiello-Vaisberg, Silva, Granato & Marcelo, 2004),
fotos (Machado, Aiello-Vaisberg, Gil & Tardivo, 2003), lãs e linhas
para bordar (Manna & Aiello-Vaisberg, 2006), dentre outras26.
Afinadas à esta concepção, na oficina psicoterapêutica de criação que
desenvolvemos neste estudo, elegemos a parafina como materialidade
mediadora, a partir da qual organizamos um enquadre clínico como
encontro brincante, durante o qual as pacientes puderam vivenciar

26

Maiores informações a respeito de cada oficina psicoterapêutica de criação
podem ser encontradas no site www.serefazer.com.br
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experiências de criação de velas de diferentes formatos, aromas e
cores.
Aqui vale destacar que, apesar de considerarmos a
apresentação da materialidade mediadora uma estratégia que
evidencia o caráter lúdico do encontro, favorecendo que o paciente
conquiste uma posição brincante, não partimos do pressuposto
equivocado de que a sua mera apresentação bastaria para o indivíduo
sentir-se emocionalmente sustentado. De fato, sabemos que é
possível que as mesmas materialidades sejam usadas visando, por
exemplo, capacitar a pessoa a lidar com elas profissionalmente,
havendo, desde esta perspectiva, uma preocupação com o estético, e
não com a beleza referente à criação pessoal do indivíduo (Vitali,
2004). De maneira análoga, observamos que existem terapeutas que
fazem uso de materialidades com o objetivo exclusivo de captar os
conteúdos intrapsíquicos de seus pacientes, concebendo-os enquanto
pessoas integradas que têm algo a comunicar, o que difere de nossa
compreensão de que estaríamos diante de indivíduos que necessitam
desse ambiente lúdico para confiarem na possibilidade de agirem
espontaneamente sobre o mundo (Aiello-Vaisberg, 2006).
Entendemos, dessa maneira, que o uso da materialidade
mediadora relaciona-se intimamente à postura adotada pelo
terapeuta, o que nos leva ao segundo aspecto divergente entre a
oficina psicoterapêutica de criação e a clínica psicanalítica
convencional. Assim, nesse enquadre clínico diferenciado, o terapeuta
assume uma postura essencialmente acolhedora, privilegiando o uso
do holding, enquanto a principal intervenção, em detrimento das
interpretações. Esta adoção de uma intervenção em prol de outra
repousa em duas observações. Assim, a primeira delas refere-se à
compreensão de que o fato do método psicanalítico ser interpretativo
não necessariamente exige intervenções interpretativas, mas, sim, a
compreensão, por parte do psicanalista, de que toda conduta é dotada
de sentido emocional (Aiello-Vaisberg, 2006). A segunda delas já se
ancora na perspectiva pós-winnicottiana de que as mudanças
existenciais se devem ao fato do paciente sentir-se sustentado pelo
ambiente: assim, enquanto ser essencialmente criador, se se sentir
emocionalmente amparado, será capaz de retomar um contato
fundamental consigo mesmo, superando eventuais dissociações.
Desde esta perspectiva, o paciente não apenas poderia não se
beneficiar de intervenções interpretativas, como, também, poderia vir
a se sentir lesado por elas, na medida em que fossem sentidas como
invasivas. Esta questão foi observada pelo próprio Winnicott:
(...) Só recentemente me tornei capaz de
esperar (...) e evitar romper o processo natura
pela
produção
de
interpretações
(...).
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Estarrece-me
pensar
quanto
mudança
profunda impedi, ou retardei (...) pela minha
necessidade pessoal de interpretar.
Se
pudermos esperar, o paciente chegará à
compreensão criativamente e com imensa
alegria (...) (Winnicott, 1971, pp. 121 e 122).
Em relação ao fato do trabalho psicoterapêutico ser
preferencialmente realizado em grupo, uma vez que observamos,
dentre os enquadres grupais, diferentes objetivos clínicos,
entendemos que se faz necessário esclarecermos, aqui, qual é foi a
nossa perspectiva de trabalho em grupo. Assim, embora existam
psicoterapias de grupo que olham para os integrantes enquanto uma
totalidade unitária, não havendo aí um olhar para a individualidade
dos pacientes, bem como as psicoterapias em grupo, nas quais os
indivíduos são interpretados diante do grupo, que se beneficiaria
desta intervenção de maneira identificatória (Aiello-Vaisberg &
Machado, 2003), temos privilegiado um enquadre grupal em que o
olhar do terapeuta recai sobre cada um dos pacientes.
Vale ressaltar que, apesar de privilegiarmos cada um dos
integrantes da oficina psicoterapêutica de criação, temos realizado
este enquadre preferencialmente em grupo, na medida em que
compreendemos que esta é a situação natural em que transcorre a
vida humana, já que o homem é essencialmente um ser social
(Aiello-Vaisberg & Machado, 2003). Além disso, através de pesquisas,
como as de Ambrosio (2005), Mencarelli (2003) e Vitali (2004),
notamos que a situação grupal contribui para a constituição de um
ambiente continente e humanizado que se contrapõe, por si mesmo,
à emergência das agonias impensáveis.
Vemos, dessa maneira, que, nossa escolha por um trabalho
psicoterapêutico em grupo não se baseou na concepção de que,
através desta estratégia, seria possível atendermos um maior número
de pacientes em menos tempo, embora saibamos que, de fato, este
enquadre traga conseqüências vantajosas para os equipamentos de
saúde pública.
Assim, demos início à uma oficina psicoterapêutica de velas,
para o atendimento de mulheres cujos filhos haviam sido abrigados,
numa instituição voltada à famílias vítimas de violência doméstica. Os
encontros, que eram semanais e duravam duas horas, ocorriam
numa sala ampla da instituição, onde havia uma mesa comprida,
várias cadeiras, um ventilador, um mini-fogão e alguns armários. Por
conta da experiência prévia em outras oficinas psicoterapêuticas
(Ambrosio, 2005; Vitali, 2004 e Mencarelli, 2003), o grupo era
composto por seis vagas, preenchidas por mulheres que ora
buscavam o auxílio psicológico espontaneamente, ora eram
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encaminhadas pelo conselho tutelar27.
Vale ressaltar que, à medida que alguma participante deixava
de participar do espaço psicoterapêutico, seja por motivos externos
ao enquadre, seja porque sentia que já havia se beneficiado da
psicoterapia ou, ainda, porque achava que não se beneficiaria de
maneira alguma daquele ambiente, aquela vaga em aberto passava a
ser ocupada por uma outra paciente. Dessa maneira, após dois anos
de realização da oficina psicoterapêutica, foram atendidas vinte e três
mulheres, através das seis vagas que constituíam o grupo. Uma vez
que todos os enquadres clínicos diferenciados, criados e investigados
pela Ser e Fazer, propõem-se como grupo inclusivo, permitindo a
participação de pessoas que se encontram em diferentes momentos
do desenvolvimento emocional (Manna & Aiello-Vaisberg, 2006), o
único critério para que uma mulher participasse da oficina
psicoterapêutica de velas referia-se ao fato de ter os seus filhos
abrigados ou às vias de serem abrigados, pois, caso contrário,
participava dos demais enquadres oferecidos pela instituição, vale
dizer, psicoterapia individual, psicoterapia de grupo, psicoterapia de
casal, dentre outros.
A investigação da potencialidade mutativa do enquadre
Uma vez que o objetivo científico deste trabalho era o de
investigar, psicanaliticamente, a eficácia clínica da oficina
psicoterapêutica de velas, no atendimento à mulheres que perderam
a guarda de seus filhos, entendemos que se fazia necessário uma
estratégia metodológica que permitisse a comunicação do acontecer
clínico, a outros pesquisadores, a partir da qual pudessem ser
elaboradas reflexões clínico-teóricas.
Optamos por fazer uso de uma forma especial de comunicação
do acontecer clínico - denominada “narrativas psicanalíticas” -, que,
ao contrário dos relatórios técnicos, que cultivam a neutralidade e
objetividade do pesquisador, tão desejadas no paradigma científico
positivista, privilegiaram a expressão de sua pessoalidade, abrindo
espaço para a comunicação de suas associações livres e sentimentos
contratransferenciais, em relação ao encontro vivido (Aiello-Vaisberg,
Machado & Ambrosio, 2003). Trata-se, dessa maneira, de uma
estratégia metodológica que vai ao encontro das demandas das
27

Obviamente que o fato de algumas pacientes começarem a participar da
oficina psicoterapêutica através de encaminhamento do conselho tutelar,
num tom de obrigatoriedade, repercutia na conduta assumida por elas nos
encontros. Esta questão será abordada posteriormente, através da narrativa
do acontecer clínico.
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pesquisas
desenvolvidas
na
perspectiva
epistemológica
intersubjetiva, tanto que vem sendo eficazmente utilizada pelos
integrantes de nosso grupo de pesquisa, nas mais variadas
investigações dos fenômenos humanos.
Assim, após a realização de cada encontro da oficina
psicoterapêutica de velas, a pesquisadora responsável pela realização
da oficina propriamente dita redigiu uma narrativa psicanalítica,
atentando em garantir o anonimato de suas participantes, para
posteriormente apresentá-la ao grupo de pesquisadores. O objetivo
de compartilhar o material clínico foi o de promover a multiplicidade
de olhares, de interpretações, de associações..., num movimento
oposto à estratégia “acordo de juízes”, freqüentemente adotada nas
pesquisas positivistas, que visa a univocidade dos pesquisadores
(Granato & Aiello-Vaisberg, 2004). Isto fica claro no seguinte trecho:
(...) a apresentação [da narrativa] suscitará
narrativas
alternativas.
Estas
não
se
referirão,
evidentemente,
ao
acontecer
primeiro, tomado como originário, do
encontro inicial, mas ao que poderá ser
acrescentado,
transformado,
criado/encontrado na narrativa primeira.
Enfim, a narrativa não pede para que o outro
se cale (...), mas sim que prossiga, que,
sentindo-se provocado no sentido etimológico
do
termo
latino,
possa
fazer
suas
associações, possa tecer suas considerações
(Aiello-Vaisberg & Machado, 2005).
Baseadas nos estudos anteriormente realizados na Universidade
de São Paulo e recentemente desenvolvidos na PUC-Campinas
(Tachibana,2006), adotamos, como critério de verificação da
ocorrência de mudanças clinicamente significativas, que concebemos
winnicottianamente sempre no sentido de superação de dissociações,
a detecção de campos psicológicos não-conscientes e suas eventuais
transformações, considerando que são o substrato afetivo emocional
a partir do qual emergem as condutas humanas.
O conceito de campo psicológico não consciente foi
desenvolvido a partir da articulação de propostas de dois autores que
também trabalharam com o conceito de campo, cada qual à sua
maneira. Bleger (1963) afirmava que, dada a sua complexidade, os
fenômenos humanos demandavam ser reduzidos, em termos de
campos, para serem compreendidos. Assim, através desde corte
hipotético, Bleger acreditava ser possível compreender a conduta
humana considerando-a num dado momento, produzindo uma

90

“POÉTICAS NA PSICANÁL ISE : INOVAÇÕES NO TRABALHO NAS INSTITUIÇÕES”
teorização não dissociada do acontecer humano. Já Herrmann (2001)
utilizava o conceito de campo para denotar aquilo o que, segundo ele,
havia de comum entre as diferentes escolas psicanalíticas, vale dizer,
a tentativa de romper com o campo no qual o paciente se encontra,
produtor de suas idéias, sentimentos e pressupostos. Desde a
perspectiva hermenniana, o campo equivaleria às regras lógicoemocionais que “habitam” o ser humano.
A partir do refinamento conceitual de “campo” destes dois
pesquisadores, chegamos à compreensão de que a conduta humana é
sempre emergente de um campo, constituído por regras lógicoemocionais que estruturam a conduta. Desse modo, através das
narrativas psicanalíticas, buscamos captar os campos psicológicos
não conscientes que estariam sustentando a conduta humana, bem
como verificar se houve transformação nos mesmos, o que indicaria a
potencialidade mutativa do enquadre.
É importante destacar que a captação dos campos psicológicos
não conscientes, bem como das possíveis transformações nos
campos, por conta do trabalho psicoterapêutico desenvolvido,
baseou-se nas experiências emocionais da pesquisadora em relação
às pacientes, ou seja, em relação aos seus gestos e suas falas que a
tocavam, bem como nos sentimentos suscitados no grupo de
pesquisadores, a partir da apresentação das narrativas. De acordo
com Ferreira (2006, pp. 186-187):
Um campo inconsciente não é determinado
pela quantidade de vezes que um tema possa
parecer durante uma investigação – forma de
pensar de costume positivista, quantitativo -,
mas pode ser determinado pela intensidade da
expressão ou da palavra, pela sua força,
fraqueza ou ausência; pela estranheza que nos
provoca, durante um encontro intersubjetivo,
bem como um tom desafinado aos nossos
ouvidos (...).
A seguir, apresentamos uma narrativa focalizando uma das
pacientes da oficina psicoterapêutica a fim de aproximarmos o leitor
do acontecer clínico.
Narrativa de um caso da oficina psicoterapêutica de velas
“A quarta vela”
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Joana28 chegou à oficina psicoterapêutica de velas através de
encaminhamento feito pelo conselho tutelar: como dizia querer
retomar a guarda de seus quatro filhos, que se encontravam
abrigados há mais de dois anos, por uma de suas filhas ter sido
sexualmente abusada por seu marido, o órgão encaminhou-a à
oficina psicoterapêutica de velas, voltada ao cuidado de mulheres que
perderam a guarda de seus filhos, antes de dar início a qualquer
processo de desabrigamento das crianças. Como a maioria das
pacientes que chegava ao espaço psicoterapêutico, através do
conselho tutelar, dava início aos atendimentos demonstrando
resistência em estar ali, associando aquele espaço de cuidado com o
órgão “vilão” que havia promovido o abrigamento de seus filhos, a
psicanalista se surpreendeu com a postura aparentemente tranqüila
de Joana, logo em sua primeira sessão na oficina. Assim, ao contrário
das demais pacientes, que chegavam ao serviço assumindo uma
conduta hostil para com a terapeuta e as integrantes do grupo, até
começarem a confiar, com o passar do tempo, naquele ambiente
cuidador, Joana aparentava não ter qualquer oposição em estar ali.
Dessa maneira, a paciente era sempre uma das primeiras a chegar na
oficina, auxiliando a psicanalista na arrumação da sala; fazia suas
velas e, em alguns momentos, ajudava as demais participantes a
desenformarem as suas; e sempre tecia comentários a respeito
daquilo o que as mulheres traziam, demonstrando interesse no que o
grupo manifestava. Era até interessante que esta postura
participativa e equilibrada de Joana acabava sendo aquilo o que mais
a caracterizava dentro do grupo: assim, por exemplo, enquanto, no
imaginário do grupo, uma determinada paciente era vista como
aquela que tinha dificuldades em se separar do marido que abusara
sexualmente de seus filhos, enquanto uma outra era tida como a que
tinha matado um dos filhos de tanto agredi-lo fisicamente, Joana era
concebida como aquela que ajudava todo mundo e que não tinha
grandes problemas a compartilhar. Tanto é assim que, num
determinado encontro, uma das participantes falou: “Nossa, Joana,
queria já estar nesta etapa que você está: sem ter nenhum problema
para resolver, só tendo que esperar a decisão do juiz...”.
Esta conduta de Joana também intrigava a psicanalista. Cada vez que
soltava um de seus comentários poéticos e politicamente corretos,
como, por exemplo, que as mães deveriam cuidar de seus filhos, da
mesma forma que um jardineiro rega suas flores, a terapeuta se
questionava se a paciente era de fato mais amadurecida
emocionalmente ou, então, se havia algo que não estava sendo
comunicado.
28

Nome fictício, visando preservar o sigilo e o anonimato, tal como prevê o
Código de Ética em Psicologia.
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Após alguns meses que Joana estava participando da oficina
psicoterapêutica de velas, numa determinada sessão, uma das
pacientes lembrou-se que estavam na véspera do dia das crianças.
Por conta da ocasião, o grupo decidiu, então, fazer velas para darem
de presentes a seus filhos. Em meio à criação de velas, uma
participante observou que Joana fizera apenas três velas, embora
tivesse quatro filhos a quem presentear, e comentou: “Ih, Joana, vai
ficar faltando uma quarta vela para um dos seus filhos...”.
Prontamente o grupo se entreolhou e, então, uma das pacientes, que
tinha feito uma vela a mais do que necessitava, disse: “Você pode
pegar uma das minhas, se quiser... Assim não vai ficar faltando para
os seus filhos...” Então Joana respondeu, falando de sua filha de
catorze anos, que fora justamente a que sofrera violência sexual por
parte de seu marido: “Na verdade, não vou precisar de uma quarta
vela, porque não estou pensando em dar presente para a Amanda...
Depois da cachorrada que ela fez comigo, imagina se vou ficar dando
presente pra ela!”
Logo após dizer isto, Joana pôs as mãos na boca, como se quisesse
calar aquilo o que havia acabado de dizer. Vendo que o grupo todo a
observava, em silêncio, provavelmente chocado com a fala da
paciente que, até então, “não tinha nenhum problema a resolver”,
olhou para a psicanalista e disse: “Ai, não agüento mais ficar
escondendo... Se eu contar uma coisa aqui, você promete que a vara
da infância não vai ficar sabendo disso?” Então a paciente ergueu as
mangas da blusa e exibiu, pela primeira vez, seus pulsos com
cicatrizes referentes à tentativas de suicídio. Contou que havia
tentado se matar diversas vezes, buscando desesperadamente deixar
de pensar em seu marido e sua filha tendo relações sexuais.
Chorando compulsivamente, disse: “Aquela vagabunda acabou com a
minha vida... Por causa dela, o homem que mais amei na minha vida
vive na cadeia... Hoje só tenho coragem de sair com homens feios,
bem mais velhos do que eu, para não correr o risco dela querer
seduzí-los como fez com o meu marido...”
Ao ouvir isso, algumas pacientes quiseram discutir, intelectualmente,
esta compreensão de Joana de que sua filha, quando tinha doze
anos, havia seduzido o próprio pai. Assim, começaram a dizer-lhe que
não estava certo responsabilizar uma criança por um ato violento de
um adulto, o que foi deixando Joana extremamente irritada. Neste
momento, como se quisesse interromper a repreensão que estava
levando, pegou uma das fôrmas de vela, que se encontrava em cima
da mesa, e jogou-a, com toda a sua força, contra a parede, deixando
a fôrma quebrada e a o grupo novamente em silêncio.
A psicanalista, então, interrompeu aquele silêncio, falando que
entendia que o grupo havia se assustado com as colocações de
Joana, que sempre se mostrara tão tranqüila e bem resolvida, mas
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que, por outro lado, via o quanto para a paciente deveria ter sido
difícil dizer tudo aquilo, tanto que demorara vários meses para
compartilhar suas angústias. Então agradeceu a paciente por ter
confiado, no grupo, e disse que era possível usarem aquele espaço
com algumas participantes acreditando que uma adolescente jamais
poderia ser culpada por uma violência sexual, e, analogamente, com
a paciente não querendo presentear sua própria filha.
Depois daquele atendimento, Joana começou a falar mais de si
mesma, ao invés de apenas tecer comentários a respeito daquilo o
que as outras participantes traziam. Ás vezes falava mais
diretamente sobre seu imaginário de que seria sua filha a responsável
pela violência sexual vivida, mas também trazia outras questões
importantes, como o sofrimento intenso por não ver os próprios filhos
há mais de dois anos, já que não tinha direito a visitá-los no abrigo;
sobre o receio de se envolver com outro homem que pudesse magoála novamente; sobre suas tentativas de suicídio..., deixando de lado
aquela mulher que, até então, era tida como emocionalmente
equilibrada e sem grandes problemas a resolver.
Após vários meses, numa determinada sessão, Joana tirou, de dentro
de sua bolsa, uma fotografia dela e de Amanda juntas. Contou que
aquela era a foto mais recente das duas juntas, e que, como o
aniversário de Amanda estava chegando, havia pensado em fazer
uma vela para dar de presente à ela, além de montar um cartão de
aniversário, cuja capa seria a foto que trouxera. E assim, no dia das
crianças do ano seguinte, a paciente fez quatro velas, e não apenas
três, para mandar de presente ao abrigo.
Considerações acerca da potencialidade mutativa do
enquadre
A partir de nosso debruçar sobre a narrativa psicanalítica
apresentada, foi possível captarmos um campo psicológico, a partir
do qual a conduta de Joana estaria emergindo, bem como a
transformação deste campo, indicando que os encontros vividos na
oficina psicoterapêutica de velas foram potencialmente mutativos.
Campo “Desconfiança”
Embora Winnicott (1970) observasse que a maioria de seus
pacientes chegava ao seu consultório dotada de esperança e de
confiança de que poderia vir a ser ajudada por ele, o que acabava
tornando aqueles primeiros encontros como potencialmente
mutativos, vemos que os primeiros meses de Joana, na oficina
psicoterapêutica de velas, foram, contrariamente, marcados pela
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sensação de desconfiança. Por um lado, podemos pensar que a
paciente encontrava-se mergulhada no campo da desconfiança por
ter vivido, desde pequena, falhas ambientais radicais, como a
violência sexual, que seguramente influenciam na dificuldade do
indivíduo em sentir o mundo, de maneira geral, como confiável.
Por outro lado, podemos refletir o quanto o fato de Joana ter
chegado à oficina psicoterapêutica de velas através do conselho
tutelar influenciou para que adotasse a conduta de aparentar
tranqüilidade e equilíbrio emocional, de maneira a não expor suas
fragilidades emocionais e, desse modo, não ser avaliada
negativamente no processo de retomada da guarda de seus filhos.
Podemos pensar, desse modo, que o ambiente psicoterapêutico era
vivido como um processo avaliativo, que estaria contra a paciente, ao
invés de um espaço em prol de seu desenvolvimento emocional, não
apenas enquanto mãe, mas, principalmente, enquanto ser humano
em sofrimento.
Ao discorrermos sobre esta desvantagem de recebermos as
pacientes que compunham a oficina, através do conselho tutelar, não
estamos desconsiderando que, talvez, se não fosse por este órgão,
tais mulheres jamais seriam beneficiadas pela Psicologia Clínica, na
medida em que, muitas vezes, por mais que esteja sofrendo, o ser
humano não tem maturidade emocional suficiente para formular uma
demanda e buscar auxílio psicológico. A questão que levantamos aqui
refere-se à compreensão de que, embora este encaminhamento do
conselho tutelar fosse vantajoso, seu caráter de obrigatoriedade, com
as pacientes sentindo que poderiam ser prejudicadas na retomada da
guarda de seus filhos, caso não seguissem todas as orientações da
entidade, acabava furtando-lhes
a sensação de estarem sendo
cuidadas.
Apesar desta desconfiança inicial, que marcou o início da
participação de Joana, bem como a de outras participantes, na oficina
psicoterapêutica de velas, observamos que, com o passar do tempo,
a paciente passou a acreditar que aquele mundo parafinado era
confiável o suficientemente para que saísse do lugar de mulher
emocionalmente equilibrada, o que seria desejável aos olhos do
conselho tutelar e da vara da infância, sendo possível trazer um
sofrimento emocional tão radical que culminara em diversas
tentativas de suicídio. Podemos pensar que este desenvolvimento da
capacidade de confiar na oficina psicoterapêutica, enquanto ambiente
essencialmente acolhedor, e não como uma estratégia de avaliação
de habilidades relativas à função materna, deveu-se ao fato do
enquadre ser constituído por intervenções não interpretativas, com a
terapeuta privilegiando o holding, vale dizer, a sustentação emocional
das participantes. Dessa maneira, no final, o campo da desconfiança
foi transformado no campo da confiança.
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Entendemos, a partir deste trabalho, que o enquadre que
criamos foi eficaz clinicamente, uma vez que observarmos
modificações no campo psicológico subjacente à conduta da paciente.
Consideramos, desse modo, que este enquadre pode ser adotado
eficazmente em equipamentos de saúde pública, que atendem esta
população de mulheres que tiveram seus filhos abrigados,
inaugurando uma clínica psicológica cuja eficácia clínica não consiste
na aprendizagem de habilidades supostamente necessárias ao
cumprimento da função materna, mas na retomada do processo de
amadurecimento pessoal.
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ALTERIDADE - UMA POSSIBILIDADE NO CASAL
Lisette Weissmann29
Quando fui convidada a fazer parte desta mesa redonda pensei
que gostaria de discutir com vocês uma serie de interrogantes que
tem me questionado insistentemente a partir da clínica com casais. A
clínica nos desafia a pensar e tentar dar conta das novas questões
que aparecem nela.
Para pensar o casal teríamos que começar por defini-lo.
O termo casal nos remete a um vínculo em que dois outros se
escolhem para ser e fazer parte desse dado casal. Dessa forma
constituiriam um vínculo em que um se reconhece frente ao outro
como aquele outro privilegiado para constituir esse casal. Remitimosnos a uma escolha especifica em que um sujeito escolhe a outro
sujeito, para constituir se respectivamente em aquele outro
privilegiado. Poderíamos também adicionar as conceituações
anteriores, os ditados populares que definem o casal muito melhor do
que a ciência consegue. Assim se fala de: a meia laranja, a cara
metade, o amor é cego, com você pão e cebola, etc.
O espaço sócio-cultural também outorga um espaço privilegiado
e assinalado pela língua para cada parceiro do casal, constituindo se
cada um dos sujeitos, em aquele que faz parte desse determinado
vínculo.
O casal é uma estrutura vincular entre duas pessoas de sexos
diferentes, isto é, uma relação intersubjetiva estável entre um sujeito
e outro sujeito, onde tem cabimento o mundo intra-subjetivo de cada
um, e no qual o vínculo ocupa uma área diferenciada da estrutura
objetal.
Ao pensar o casal projetado no tempo nos defrontamos com
distintos momentos vitais a serem atravessados. O primeiro
momento é o namoro, momento de extrema idealização, de
organização narcísica necessária que estabelece as bases para um
possível crescimento vincular posterior. No namoro cada sujeito cobre
o outro do vínculo com suas projeções internas, para conseguir
enxergar ao outro como alguém que reproduz aquilo que a fantasia
de completude narcísica pede desse momento vital.
Para tentar desvendar o que é o momento de namoro vou
recorrer aos poetas, pois eles sempre foram os que estiveram mais
perto de conseguir descrever, ou abraçar com palavras, aquilo que
por momentos resulta tão inapreensível e inatingível quanto o
namoro.
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Clarisse Lispector em seu livro Entrevistas (LISPECTOR, C,
2007) foi perguntando a conhecidos artistas, poetas e criadores como
definiriam o amor, vamos ouvi suas respostas.
Nelson Rodrigues diz: “Eu sou um romântico num sentido quase
caricatural. Acho que todo amor é eterno e, se acaba, não era amor.
Para mim, o amor continua além da vida e além da morte. Digo isso e
sinto que se insinua nas minhas palavras um ridículo irresistível, mas
vivo a confessar que o ridículo é uma das minhas dimensões mais
válidas” (ibidem, p. 30).
Em outra entrevista Clarisse pergunta a Fernando Sabino:
“Como é que você resumiria o conteúdo da palavra amor?”
E Fernando responde: “Amor é dádiva, renúncia de si mesmo
na aceitação do outro. Amar o próximo como a si mesmo e a Deus
sobre todas as coisas”. (ibidem, p. 35)
Também pergunta a Pablo Neruda - “O que é amor? Qualquer
tipo de amor”.
E Neruda responde: “A melhor definição seria: o amor é o
amor.” (ibidem, p.74).
Marly de Oliveira contesta: “Sabe que eu escrevi 47 poemas
tentando defini-lo e não consegui.” (ibidem, p.78)
E finalmente Clarisse pergunta para Chico Buarque: “O que é o
amor?” E ele responde: “Não sei definir, e você?”
Clarisse responde: “Nem eu.” (ibidem, p. 104)
As palavras parecem transitar de um conhecimento que
abrange uma situação onipotente e omnissapiênte, que tudo pode e
tudo sabe, condensado nas palavras: Deus, vida, morte; até um
extremo de máximo desconhecimento e falta de possibilidades de
abranger o fenômeno, nas palavras “não sei,” “não consegui”. Isso
parece nos descrever um fenômeno tão difícil de definir quanto
humano que é.
Por último gostaria de citar a Machado de Assis que em 1872,
em seu livro Ressurreição (ASSIS, 1990) considera:
“O amor... não nasce de uma circunstancia fortuita, nem de uma
longa intimidade, é uma harmonia entre duas naturezas, que se
reconhecem e completam”.
O poeta descreve dois sujeitos que por momentos se perdem
em eles mesmos e por momentos se diferenciam; movimento de
aproximação e perda dos limites de cada um. Duplo movimento de
discriminação, que procura separar e diferenciar os dois outros entre
se, a vez, que os faz se perderem no relacionamento.
O vínculo de casal poderia ser descrito como um espaço no qual
se desenvolve a interdependência e interpenetração, sendo essas as
condições do relacionamento vincular. Desenha se assim um
movimento que permite aos sujeitos de se in-discriminar, no
momento culmine do entrelaçamento dos corpos na sexualidade, e
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também se enxergar como sujeitos alheios um do outro. A
interpenetração tem a ver com o contato e intercambio, entre dois
sujeitos atravessados pela bidireccionalidade, que reciprocamente
produzem subjetividade nos integrantes do casal.
A situação do namoro é o momento inicial do vínculo de casal e
estabelece as bases narcísicas e primárias que serão desenvolvidas
na evolução do vínculo. Com o transcorrer do tempo a situação de
namoro terá que evoluir para se enriquecer ou se empobrecer
perdendo complexidade e esvaziando de sentido o vínculo. Quando o
vínculo de namoro caminha para se transformar em amor, atravessa
um difícil caminho que precisa para se desenvolver de um momento
de quebre do vínculo narcísico. Momento no qual aparecem as
cobranças, os reclamos e as requisições nascidas a partir da ferida
narcísica que implica a caída da idealização do outro e a integração
de características que envolvem ao outro com sua presença toda. O
ditado popular diz que: todo está incluso no pacote.
Como poderia dar se essa evolução do namoro ao amor, sem
que o vínculo fique detido nas cobranças que não conseguem
restaurar a ferida imposta pela presença do outro?
O amor inclui um espaço para o desencontro, supõe um espaço
para as diferencias, para as falhas e os prazeres postergados, para a
elaboração das frustrações que implicam o processo secundário. O
namoro se baseia em funcionamentos psíquicos primitivos e opera de
acordo ao principio de prazer. O namoro é movido pela tendência
passional em quanto o amor é movido pelas tendências realistas e
sensatas.
Também poderíamos caracterizar o namoro como uma
estrutura vincular na qual há um predomínio de um funcionamento
dual, e o amor como uma estrutura vincular a predomínio de
funcionamento de terceridade. Na dualidade o sujeito considera ao
outro muito próximo a representação intrapsiquica que tem dele,
porem se fixa na fantasia e em seus objetos internos. Ao existir um
acesso a registrar as diferenças no outro, constituindo se esse outro
como autônomo das semantizacões próprias, ali estaríamos nos
remitindo ao conceito de terceridade.
Miguel Spivacov nos diz no livro Clínica Psicoanalitica de Parejas
“a maior predomínio de funcionamentos projetivos e narcísicos —
dualidade — menor é a capacidade de metabolizar o conflito
intersubjetivo; quanto maior é o predomínio da terceridade —
reconhecimento e elaboração das diferenças e da autonomia —,
maior é a capacidade de elaborar conflitos no vínculo.” (SPIVACOV,
2008, p. 53)
Janine Puget considera que: “o trabalho psíquico de
interpenetração , quando é realizado em um vínculo não capturado
pela repetição, supõe uma diferença reconhecida conscientemente

102

“POÉTICAS NA PSICANÁL ISE : INOVAÇÕES NO TRABALHO NAS INSTITUIÇÕES”
entre o objeto externo e o interno,... uma proposta de conhecimento
que se realiza em clave de diferença”. (PUGET, 2001, p. 12)
Vemos como os autores vão tentando construir teoria que de
conta dos funcionamentos pelos quais os casais transitam no evoluir
do tempo.
Quando um casal está instalado em um funcionamento de
terceridade, a predominância de um relacionamento baseado no amor
vê a possibilidade de aparecer, entre os sujeitos do vínculo: as
diferenças, as presenças dos dois egos que fazem parte do vínculo, o
que implicaria que se reconhecessem como dois outros com
alteridade.
O dicionário Aurélio determina que o conceito de alteridade
deriva do latim “alter”que significa outro, e define o termo alteridade
como “qualidade do que é outro” (FERREIRA, 2004).
A questão que insiste, e que esse trabalho se propõe a pensar é
porque resulta tão dolorido e difícil que isso aconteça nos casais?
Porque aquele vínculo escolhido para ser o privilegiado e para dar
sustentação narcísica aos sujeitos tanto intrapsiquicamente, quanto
inter e transubjetivamente, é o que ocasiona a maior quantidade das
consultas terapêuticas? Porque resulta tão pouco tolerado a aqueles
dois sujeitos que fazem parte do casal poder pensar se em “clave de
diferença”?
Pedro no inicio do trabalho analítico diz: “Eu já sei como Ana
pensa, eu a conheço faz tanto tempo, faz 10 anos que estamos
casados. Ela também sabe como eu penso. Porem eu não sei por que
é tão difícil nos entender e temos que vir a consulta com você.”
Talvez Pedro esta nos transmitindo a dor que significa a
possibilidade de enxergar a Ana como alguém alheio a ele, com uma
alteridade possível que a habilite a pensar, não só a pensar de forma
diferente a Pedro, mas sim a pensar como sujeito alter, diferente do
outro. Mas quando Ana tem o espaço para pensar por se só, não
consegue fazer o, e recorre a Pedro, ela o chama incansavelmente
para tomar decisões. Ana sente seu mundo desabar quando Pedro
não responde o telefone celular, em esse momento parece que a sua
sustentação narcísica cai e se sente inundada pela angustia, assim
Ana insiste no celular até o cansaço.
Pedro diz: “Você acha que se eu não respondo o telefone ela
tem que insistir 23 vezes! Eu tinha 23 chamadas perdidas dela no
celular. Ela não poderia imaginar que deixei o celular no escritório e
que estou em reunião?”
Ana contesta: “Se você não responde o celular eu tenho medo
que alguma coisa ruim tinha acontecido com você”.
Sensação de derribe? Caída do mundo sustentado na energia
pulsional que o outro parece providenciar? Talvez esse casal esta nos
apresentando com a caída do momento narcísico do namoro, caída do
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vínculo baseado na dualidade, situação essa em que alguns autores
falam do momento de dês namoro. Pedro e Ana, frente à caída, ainda
não conseguem desenhar nenhuma outra forma de relacionamento
que os sustente, ao mesmo tempo em que os habilite a serem dois
sujeitos, outros entre se, com uma alteridade possível.
Nesse momento o espaço analítico seria o espaço privilegiado
para providenciar um lugar para partilhar a dor da caída do namoro.
Momento que será preenchido com cobranças, que dão conta da
ferida narcísica que esse processo acarreta. Acompanhar o casal
nesse processo imprime confiança para conseguir traspassar as
barreiras da dor, e assim construir juntos, outras possibilidades com
que dois sujeitos podem se relacionar em um vínculo, com espaço
para o amor, amor ao outro, amor a se mesmo e amor ao “entre” que
providencia o vínculo do casal.
Mas porque a dor é tão grande quando a alteridade não pode
ser aceita no vínculo de casal?
O casal se inicia com uma promessa de namoro “para toda a
vida”, assim e considerado tanto pela lei quanto pela religião, e essa
seria uma fantasia difícil de abandonar. Por outro lado a hipóteses
que reforça o começo do vínculo centrado no namoro indica o lugar
outorgado no social ao casal. No imaginário social, persistem aqueles
desejos primários narcísicos, de dualidade, visualizados nos ditados
populares que apresentam o casal como espaço idealizado por
excelência. Os momentos históricos da pos modernidade também
tingem os relacionamentos com ideais hedonistas e imediatistas que
eximem o casal de aceitar o conflito como parte do mesmo.
As hipóteses antes consideradas reforçam a fantasia de que o
casal só pode se sustentar se for num eterno namoro. A dor da caída
do namoro é tão grande que esses casais não conseguem se
prolongar no tempo, se separando como solução de compromisso,
para não se defrontar com a ferida narcísica da perda do namoro, e
sem se permitir assim aceder ao amor pela dor que traz.
Fica em nossas mãos, os analistas que trabalhamos com casais,
a possibilidade de abrir portas, narrativas e relatos que possibilitem
transitar o processo vincular de dês idealização e assim permitir o
aceso ao amor no vínculo de casal. Porém gostaria de deixar em
aberto a possibilidade de discutir essas situações, já que seria uma
forma em que os casais podem evoluir e se consolidar em seu vínculo
de amor.
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ATENDIMENTOS NA
CLÍNICA-ESCOLA – CEFAS
Vanessa Vicentin
Justificativa do trabalho da Clínica Escola
Clínicas escolas são membros de instituições de ensino, que
oferecem atendimentos clínicos embasados no conhecimento que é
fornecido teoricamente por seus cursos de formação. Os
atendimentos são efetivados por alunos destes cursos, por isso
chama-se ‘escola’. Porém, o conhecimento produzido é o do âmbito
da prática. São mais conhecidas as clínicas escolas atreladas à
Universidades.
No CEFAS, que oferece cursos de pós-graduação, os
atendimentos são efetivados por profissionais já formados em seus
cursos de graduação, contudo ainda alunos em formação lato-sensu.
Na última década tem sido cada vez mais evidenciada a criação
dos serviços de saúde mental, principalmente, os ligados às clínicasescola e instituições de ensino, na busca de abranger uma gama cada
vez maior de pessoas quanto ao tratamento psicológico,
desmistificando o estigma que carrega esta profissão (psicologia) de
ser um cuidado direcionado à elite, que tem dinheiro para pagar um
tratamento caro e demorado.
As clínicas-escola de forma geral oferecem atendimento
gratuito em casos em que assim forem avaliados necessários ou
semigratuito (com preços acessíveis a todos) para a comunidade.
Assim não é diferente na Clínica Escola do CEFAS aonde os
atendimentos são dirigidos à população em geral, com honorários
simbólicos
A Clínica Escola se constitui em um local onde o estudante, ou o
profissional em formação, recebe treinamento e orientação na forma
de supervisões dos atendimentos clínicos, com o objetivo de capacitálo para a prática e a reflexão do exercício profissional.
O ponto principal que os une é a preocupação de realizar
atendimentos à população, tornando a psicologia mais difundida e de
acesso a todos, e a possibilidade de refletir e colocar em prática todos
os conhecimentos adquiridos nos cursos teóricos.
As clínicas-Escola se deparam com um objetivo multifacetado e
complexo: atender de forma mais eficaz possível à comunidade que
nos procura, em toda a sua diversidade, e, ao mesmo tempo,
capacitar o nosso aluno de forma ética, técnica e conceitual.
E é pautado nesta preocupação que o CEFAS forma seus
profissionais, tentando dar conta desta problemática tão importante
na formação do profissional da área psi, capacitando-o ética, técnica
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e conceitualmente.
Histórico
A clínica escola CEFAS foi criada em 2004, ainda quando o
CEFAS se situava em outro endereço, na Rua: Freia Antonio de
Pádua, no bairro Guanabara de Campinas. Tinha como objetivo
atendimento a pessoas carentes e se chamava Clínica Social
Com o tempo, a proposta foi amadurecendo, e desde o início de
2007 contamos com regimento interno, normas e regras de
funcionamento e adesão, o que pode organizar melhor a dinâmica da
clínica escola e organizar o papel dos alunos como profissionais da
psicoterapia.
Com a visita, em 2008, da comissão de auditoria do Conselho
Federal de Psicologia, a fim de credenciar o curso de Psicanálise,
Grupalidade e Intervenção nas Instituições com o título de
Especialização em Psicologia Clínica, novas exigências foram feitas a
fim de enquadrar tal estrutura nas normas éticas de atendimento
exigidas pelo Conselho. Isto veio aprimorar ainda mais o trabalho que
já estava sendo executado.
Hoje, os alunos estagiários atendem crianças, adolescentes e
adultos, através de várias modalidades de psicoterapia psicanalítica;
individual, grupal, casal, familiar e grupos de formação, todos
obtendo acompanhamento em supervisão.
Caracterização
Hoje, dados do ano de 2008 a Clínica Escola CEFAS conta com
10 profissionais inscritos, todos atuando com 10 pacientes em
atendimento. Profissionais devem estar atrelados em algum curso do
CEFAS. São 7 do curso de Psicanálise: Teoria e Técnica, e 3 do curso
de Psicoterapia da Criança e do Adolescente: Teoria e técnica.
Há também 10 pacientes que já foram finalizados seus
atendimentos. Em termos de números tem-se 6 por falta de adesão
do paciente/desistência do paciente e 4
por encerramento do
tratamento.
As queixas manifestas desta população em geral tem sido:
Depressão: 2 pessoas
Insegurança/medo: 2 pessoas
Auto-conhecimento: 1 pessoa
Angústia: 2 pessoas
Dificuldade de relacionamento com a figura materna ou
paterna: 3 pessoas
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5 são do sexo masculino e 5 do sexo feminino.
Quanto à faixa etária, são:
Até 18 anos: 3 pessoas
Dos 18 anos aos 30 anos: 2 pessoas
Dos 30 anos aos 50 anos: 2 pessoas
Mais de 50 anos: 3 pessoas
Quanto à escolaridade:
Ensino fundamental em andamento: 2 pessoas
Ensino médio em andamento: 2 pessoas
Ensino superior concluído: 6 pessoas
Quanto ao estado civil, são:
2 pessoas casadas, 7 solteiras e 1 divorciada.
É essencial para atendimento na clínica escola de supervisão,
visto que a supervisão é um dos aspectos centrais na formação do
profissional da psicologia
Temos regras e burocracias independentes, e, portanto já
podemos considerar a Clínica Escola CEFAS uma instituição, atrelada
ao CEFAS, e em conjunto estamos podendo desenvolver um trabalho
bastante significativo. Tanto que firmamos, no meio deste ano, uma
parceria com a FEAC e já começamos com os atendimentos, num
nível de projeto piloto ainda, mas tudo caminha para o sucesso desta
parceria.
A Fundação FEAC congrega 110 entidades sociais e seus
departamentos, que assistem, direta e indiretamente, cerca de 60 mil
pessoas em todas as fases da vida (crianças, adolescentes, idosos,
pessoas portadoras de necessidades especiais, etc.).
A Fundação FEAC estimula a criação e promove o auto-sustento
de novas entidades e serviços de natureza social, que atinjam setores
de baixa renda da comunidade e que promovam a inclusão social,
além de procurar articular os esforços desenvolvidos pela comunidade
para solução de seus próprios problemas na busca de reunir
iniciativas que eram feitas de forma isolada.
Os atendimentos são oferecidos nas modalidades:
Atendimento individual infantil e adulto; atendimento grupal
infantil e adulto, atendimento familiar e atendimento de casal.
Futuramente a Clínica Escola CEFAS pretende desenvolver
parcerias com outras entidades e/ou instituições da cidade de
Campinas.
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RELIGIOSIDADE AFRO-DESCENDENTE: ETNOGRAFIA DE UM
GRUPO
Márcia Maria Carvalho Luz
Resumo
Trata-se de uma pesquisa em fase exploratória que tem como
finalidade descrever e analisar, a partir de uma perspectiva
psicanalítica, as experiências religiosas de um grupo que possui em
seu cerne a cultura religiosa de matriz africana. Concebido como
ponto fundamental, a psicanálise de grupo leva à compreensão dos
processos psíquicos derivados do inconsciente. Por meio de
observação etnográfica participante, os dados serão coletados e se
seguirão os encontros com o grupo formado. Visa-se uma
compreensão sobre a prática religiosa e o “grupo reflexão” como
técnica, aliado aos pressupostos psicanalíticos. Inscreve-se, pois, este
estudo como uma pesquisa clínica de enquadre preventivo e de
intervenção
psicológica
do
fenômeno
religioso
vivenciado
coletivamente. Esta pesquisa atenta-se para a Psicologia como uma
ciência que visa às produções científicas acadêmicas em associação
com a atuação do profissional psicólogo em sua prática clínica. Visto
que o desvelar deste estudo caracteriza a ampliação do conhecimento
em Psicologia e da clínica psicológica, pois que, muitos pacientes
procuram um terapeuta e o assunto envolvendo a religiosidade pode
surgir, assim como a necessidade de se conhecer os aspectos
envoltos na dimensão religiosa. Até o momento foram realizadas
observações não participantes que permitiram compreender a
importância atribuída pela comunidade à expressão dos valores e
tradições de sua cultura religiosa afro-descendente como forma de
experienciar a religiosidade e estar em contato com a dimensão do
sagrado.
Palavras-chave: religiosidade; grupo afro-descendente; etnografia.
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O SER ADOLESCENTE E O AUTOCONCEITO: UM ESTUDO COM
GRUPOS DE DISCUSSÃO
Marcelo Roberto de Brito Nardozzi
Maria Fernanda Micai Gomide
Rafaela Paula Marciano
Samira Kalil Waldemarim
Resumo
Este trabalho teve como objetivo verificar os sentimentos e
pensamentos que os adolescentes têm sobre si mesmos. A pesquisa
foi composta por 28 alunos de ambos os sexos, com idades entre 13
e 17 anos, de uma classe da oitava série de uma escola pública da
região de Campinas. Foram utilizados como técnicas grupos de
discussão e desenho projetivo em que se abordava aspectos sobre a
adolescência e o autoconceito. Os dados foram analisados de forma
qualitativa interpretativa e com base na abordagem psicanalítica.
Este estudo mostrou que os adolescentes percebem a adolescência
como uma fase de mudanças, relatando uma série de preocupações
em vários âmbitos. Além disso, apresentam um autoconceito que
tende a ser positivo. Fazem-se necessários novos estudos, pois,
embora o autoconceito seja reconhecido como um indicador de saúde
mental, há uma escassez de estudos enfocando o autoconceito e
auto-estima em adolescentes.
Palavras-chave: adolescência; autoconceito; grupos de discussão.
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REAÇÕES AFETIVAS E CORPORAIS EM UM GRUPO DE PÚBERES:
UM ESTUDO PSICANALÍTICO
Antonios Terzis30
Emerson Loureiro31
Gustavo Presídio de Oliveira32
Resumo
Apresentação: É sabido que o período da puberdade é um momento
conturbado na vida humana e nem sempre é possível atravessá-lo
sem a ocorrência de crises. A fixação aos períodos sexuais do
desenvolvimento psíquico ou as regressões a estas fases, deixam
estes jovens mais vulneráveis a conflitos internos em suas relações
com o meio que os cerca. Objetivo: investigar através do “Grupo de
Diagnóstico” as reações afetivo-corporais, em um grupo formado por
púberes, entre 9 e 11 anos de idade, que estudam em colégios
particulares e residentes em um município do Estado de São Paulo.
Método: foi utilizada a técnica de ‘Grupo de Diagnóstico’ elaborado
por Kaes e Anzieu (1989), a qual possibilita que cada participante
vivencie reações afetivas com o grupo, bem como favorece a
construção de um diagnóstico sobre este último e sua resolução,
mediante a sensibilização dos participantes para os fenômenos
grupais, suas interações e vínculos formados. Foram realizadas 12
sessões, sendo uma a cada semana com duração de 1h e 15 min.,
compostas por 8 pacientes (do sexo feminino) além do
psicoterapeuta de grupo. Resultados e Discussão: foi possível
compreender como a sexualidade ainda se reverbera com dificuldade
nas discussões em grupo, principalmente quando há diferença entre
idades das participantes. Todavia, através da técnica de “Grupo de
Diagnóstico” foi plausível uma maior integração e identificação entre
as púberes, favorecendo a produção de complexos processos
inconscientes, fantasmáticos sobre a sexualidade. Ressalta-se que,
através da formação grupal, houve uma redução da ansiedade das
participantes, bem como a abertura para a discussão da sexualidade
e suas vicissitudes.
Palavras-chave: Grupanálise, Puberdade e Sexualidade.
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DEPRESSÃO E PÂNICO: PATOLOGIAS DECORRENTES DO
DESAMPARO
Helio Y. Hoshina33
Francisco Hashimoto34
Faculdade de Ciências e Letras – UNESP – Campus de Assis
Resumo
Este trabalho tem como objetivo compreender o espaço que o
desamparo ocupa dentro do contexto contemporâneo. Assim,
buscamos a noção metapsicológica do desamparo, que para Pereira
(1999) e Menezes (2006), delineou-se com o desenvolver de outros
conceitos psicanalíticos. O desamparo, portanto, institui-se como
inaugural dentro da constituição psíquica, já que, como afirma
Birman (2000), é na descoberta da necessidade dos cuidados
maternos, ou paternos, para sua sobrevivência que o bebê percebe
sua condição de desamparado. Sendo assim, o desamparo permite o
reconhecimento do outro e dá partida ao circuito pulsional, uma vez
que admite seu primeiro objeto, mesmo que precariamente. Não
obstante, observamos ainda o que Birman (2006) nomeia ‘morte do
legislador absoluto’, onde o homem, dentro do contexto
contemporâneo, rompeu com todas as tradições existentes,
inaugurando uma nova forma de desamparo, a das subjetividades.
Como resultado da morte deste ‘legislador absoluto’, a Lei, que até
então regia e guiava os atos, também é perdida. Conseqüência deste
ato, surgem as patologias que assolam os homens na
contemporaneidade, a depressão e o pânico. A depressão, ou
melancolia como definia Freud (1917), como resultado da perda de
um objeto que era assumido como parte existente dentro do sujeito;
E o pânico como o resultado da dissolução dos laços libidinais que
uniam os constituintes do grupo, já que o líder, estandarte do amor
que amalgamava os seguidores, não existe mais. Por esta razão,
entendemos o desamparo advindo da morte do ‘Pai’ como
responsável por estas duas patologias tão largamente encontradas
em nossa sociedade atual.
Palavras-Chave: Desamparo - Depressão - Pânico
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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DOS ESTÁGIOS INICIAIS DO
AMADURECIMENTO PESSOAL PARA A COMPREENSÃO DA
ANOREXIA E DA BULIMIA, DO PONTO DE VISTA DA
PSICANÁLISE DE DONALD WOODS WINNICOTT
Fernanda Belluzzo
Leopoldo Fulgencio
Resumo
Nesta pesquisa pretende-se estudar alguns dos fatores dinâmicos
afetivos presentes na gênese dos transtornos alimentares, em
particular da Bulimia e Anorexia, do ponto de vista da psicanálise de
Donald W. Winnicott. Deseja-se destacar, da sua Teoria do
Amadurecimento Pessoal, quais as tarefas de integração básicas que
estariam relacionadas aos distúrbios alimentares, especialmente a
tarefa do alojamento da psique no corpo e da constituição da união e
separação com o mundo, representada pelos fenômenos da
transicionalidade. Trata-se de retomar a obra de Winnicott buscando
fazer uma análise crítica das diversas passagens em que ele se refere
a este tipo de distúrbio, procurando explicitar quais são os fatores
que estão na base destas patologias. Neste percurso será possível
mostrar que os distúrbios alimentares são uma tentativa de
integração e busca por um si mesmo que não se tornou uma pessoa
inteira.
Palavras-chave: Transtorno alimentar, Gênese, Bulimia, Anorexia,
Amadurecimento.
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CENTRAL RELATIONSHIP QUESTIONNAIRE (CRQ): O PADRÃO
DOS RELACIONAMENTOS CONJUGAIS EM PACIENTES
CORONARIOPATAS
Fabrícia Medeiros Sanches
Elisa Médici Pizão Yoshida
PUC-Campinas
Resumo
Um conjunto de características psicológicas tem sido identificado
como fatores associados aos pacientes com doença arterial
coronariana (DAC), entre elas: raiva, hostilidade, falta de aptidão
social, baixa tolerância à frustração, e ainda uma tendência para
reprimir as emoções e silenciar os pensamentos. Essas interferem
sobre a qualidade dos relacionamentos amorosos. Em estudos
estrangeiros temos encontrado que a qualidade dos relacionamentos
conjugais tem influência significativa na vida e no prognostico dos
pacientes com DAC e a associada como fator de risco para os eventos
cardíacos. Objetivo: Investigar a relação entre o perfil psicológico de
pacientes com DAC e o padrão de relacionamento amoroso, por meio
do instrumento de medida Central Relationship Questionnaire (CRQ).
Método: A amostra é composta por 20 pacientes com DAC de um
Hospital Escola, sendo 60% homens e 40% mulheres, com idade
média de 63 anos. Instrumento: Central Relationship Questionarie
(CRQ), com 35 itens sobre os Desejos (W), 30 itens para Respostas
do Outro (RO) e 30 itens sobre Respostas do Sujeito frente à reação
do outro(RS). As respostas dada em Likert de 7 pontos, variando de
1 (nunca) a 7 (sempre). Resultados e Discussão: Subescala
Desejos (W): itens pontuados: desejo controlar (11), desejo que meu
parceiro me correspondesse (17), reconheça minha opinião (16) e
fazer as coisas do meu jeito (12) e não desejo me abrir (11). Para a
subescala Resposta do Self (RS): evito discussões (14), sou
independente (11), evito entrar em conflitos (15) evito problemas
(14). Estes dados estão fortemente associados ao perfil dos pacientes
coronarianos.
Palavras-chave: Doença Arterial Coronariana DAC, Relacionamento
Conjugal e CRQ.
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A CAPACIDADE DE TER FÉ - UM ESTUDO DO PONTO DE VISTA
DA PSICANÁLISE DE D. W. WINNICOTT
Francisco de Assis Júnior35
Leopoldo Fulgencio
Pontifícia Universidade Católica de Campinas
Resumo
Apresentação
Esta pesquisa tem como objetivo analisar o desenvolvimento da
capacidade de ter fé, comentando-a a partir do estudo da obra de D.
W. Winnicott. A teoria psicanalítica proposta por este autor considera
que o amadurecimento é um processo que vai da dependência
absoluta do início para a independência relativa da maturidade,
considerando que a natureza humana é impulsionada por duas
tendências básicas: a necessidade de ser e a tendência inata à
integração. É no desenvolvimento deste processo que se desenvolve
a capacidade para ter fé, o encontro com o si mesmo (self) e a
constituição do Eu (como uma identidade unitária), todos frutos de
um processo de integração trilhado nesta linha da continuidade de
ser, que deve ser sustentada pelo ambiente. Winnicott identifica o
surgimento da capacidade de ter fé na passagem da fase da
dependência absoluta para a dependência relativa, nas quais enfatiza,
como fundamental, a relação mãe-bebê, como protótipo da relação
com o ambiente em geral, seja do ponto de vista do observador seja
do ponto de vista do bebê. Neste sentido, a linha de desenvolvimento
desta pesquisa pretende explicitar o que Winnicott escreveu
diretamente sobre a capacidade de ter fé, associando-a com a
capacidade de ser espontâneo, de criar, e relacionando-a com a
questão da ilusão e desilusão nas fases iniciais do amadurecimento,
bem como com a fase da transicionalidade, em especial,
condicionando-a com a relação de confiabilidade no ambiente. Ao
final, na parte conclusiva deste estudo, pretende-se sugerir que tais
entendimentos podem auxiliar na compreensão dos aspectos
psicológicos envolvidos em fenômenos complexos relativos aos
modos de viver e expressar a fé religiosa, em especial no que diz
respeito ao fenômeno do pentecostalismo na religião católica.
Este estudo tem por objetivo analisar o desenvolvimento da
capacidade de ter fé, comentando-a a partir da análise da obra de D.
W. Winnicott que desenvolveu uma teoria psicanalítica que considera
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o amadurecimento pessoal como um processo que vai da
dependência absoluta do início para a independência relativa da
maturidade, considerando que a natureza humana é impulsionada por
duas tendências básicas: a necessidade de ser e a tendência inata à
integração. É no processo deste amadurecimento vivenciado através
de estágios que Winnicott identifica a capacidade de ter fé na
transição da dependência absoluta para dependência relativa. Nesta
passagem ele enfatiza, como fundamental, a relação mãe-bebê, como
protótipo da relação com o ambiente em geral e como base essencial
para a compreensão da capacidade de ter fé, associada com a
confiabilidade e com capacidade de ser espontâneo e criativo,
condições fundamentais para o desenvolvimento da fé em.... Como
uma capacidade vista em si mesma e que poderá se constituir na
experiência de confiança em si mesmo, no outro e na própria vida.
Aspectos Teórico-metodológicos
Trata-se de uma pesquisa teórica que consiste em explicitar um
recorte temático da obra de Winnicott que versa especificamente
sobre a capacidade de ter fé, lido na perspectiva de sua teoria do
amadurecimento humano, a qual, por sua vez, é interpretada de um
determinado ponto de vista. Este ponto de vista partilha a concepção
de que Winnicott protagoniza um novo paradigma (segundo a
perspectiva de Thomas Khun) psicanalítico que atribui relevância à
temas não habituais na Psicanálise clássica, como a questão da
existência, do ser e da continuidade de ser, da vida como valendo a
pena de ser vivida, entre outros. De modo geral temas não focados
na determinância da sexualidade e na metapsicologia freudiana.
Conclusão
Ao final desse estudo espera-se esclarecer o significado do tema da
capacidade de ter fé na obra de Winnicott e qual sua contribuição
para a compreensão da teoria psicanalítica deste autor. Espera-se,
também, a título de extensão da teoria estudada, apontar uma
possível perspectiva de sua aplicação, por exemplo, na consideração
de certos aspectos da chamada fé antropológica, item da Teologia
que pergunta pelas raízes remotas da fé e sua expressão nas práticas
religiosas, de modo particular àquelas de cunho pentecostal.
Palavras-chaves: desenvolvimento,
dependência, criatividade, psicanálise
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RELAÇÃO COM A OBESIDADE
Simone Peixoto Conejo36
Resumo
A história da cultura de um povo aos poucos vai sendo gravada no
modo em que cada membro lida com seu corpo. Afinal, desde seu
nascimento, ele é moldado para pertencer a um grupo, com regras
éticas e estéticas já estabelecidas. Corpos que excedem. Faltas que
“pesam”... Questões humanas banhadas de angústias e satisfações
são elementos importantes que podemos nos deparar quando
olhamos para alguém em estado de obesidade. Mas, descobrir o que
há por trás das produções do corpo é um desafio. O que está
acontecendo para que tantas pessoas estejam apresentando este
estado? A questão da posição do gênero masculino pode ser vista
como um elemento de discriminação de padrões de riscos na saúde.
Um facilitador na possibilidade de entender como os homens
percebem e usam seus corpos. Este trabalho, por meio de uma
pesquisa qualitativa psicanalítica, visa compreender como homens
adultos se relacionam com seus corpos quando são portadores de
obesidade. Alguns elementos da formação de identidade, do
cotidiano, dos hábitos alimentares e das possibilidades de tratamento
dessa população apresentam diferenciais que merecem atenção, para
que futuramente se possam tomar medidas preventivas e de
tratamento focadas e adequadas. Assim, há um convite à reflexão
sobre a influência dos aspectos emocionais na constituição e
manutenção da obesidade e do ciclo que envolve alimentação,
emoções e possibilidades masculinas. Caminhando por elementos
históricos e sociais da constituição do papel do homem.
Palavras-chave: obesidade, masculino, aspectos psicossociais
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EXPERIÊNCIAS COM UM GRUPO DE CRIANÇAS EM UMA
INSTITUIÇÃO PÚBLICA: UM ESTUDO PSICANALÍTICO
Débora Oliveira37
Antonios Terzis38
Resumo
Esta pesquisa tem por objetivo estudar e compreender crianças entre
2 e 3 anos. Partimos do pressuposto que as funções terapêuticas
essenciais do grupo são solucionar diferenças perturbadoras ou
perturbações associadas às diferenças, bem como criar uma
organização compulsória capaz de negligenciar os fins na sua busca
de meios. Dessa forma, encontra-se dentro dos objetivos desse
estudo verificar a repercussão das atividades lúdicas no
desenvolvimento das crianças, e dentro da perspectiva da teoria
psicanalítica e respectivas metodologias da grupoanálise, produzir
conhecimento cientifico. Tem por objetivo, ainda, demonstrar através
de uma técnica grupal que é possível facilitar o processo de
integração e desenvolvimento das crianças, visto que essa técnica
favorece a corrente de fantasias inconscientes que desempenha parte
vital da existência psicológica infantil. Propõe-se a verificação da
seguinte hipótese: a técnica de grupo é um instrumento possível e
eficaz para promover sensibilização e experiências integradoras no
grupo das crianças com extratos mais profundos da personalidade,
que cria um novo campo de problematização para a abordagem
social, criando, dessa forma, dispositivos para a leitura deste campo
de problematização e abrindo um campo de potencialidades
transformadoras. A pesquisa encontra-se em fase inicial.
Palavras-chave: crianças, instituição, grupoanálise.
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CUIDAR DE QUEM CUIDA: ATENÇÃO DIFERENCIADA AOS
CUIDADORES DE PACIENTES ONCOLÓGICOS

Resumo

Silvia Mayumi Obana Gradvohl
Marcela Gressoni
Nely Aparecida Guernelli Nucci
Maria Eugênia Scatena Radomile

O câncer provoca profundas mudanças na vida do paciente, tanto no
contexto familiar quanto em sua rotina. O cuidador, um membro da
família ou das relações de amizade, é a pessoa que fica responsável
pelos cuidados ao paciente, auxiliando-o em suas necessidades e no
suporte físico e emocional. O presente trabalho teve como objetivo
criar um espaço de escuta e acolhimento aos cuidadores,
identificando as principais dificuldades vivenciadas e oferecendo
suporte psicológico. Foram atendidos 31 cuidadores, com idades
entre 20 e 67 anos, a maioria do sexo feminino, em um hospital
municipal de grande porte em Campinas - SP. Nos acolhimentos,
realizados por duas estagiárias, constatou-se que os sujeitos traziam
histórias de sofrimento, expressados através de tristeza, depressão,
ansiedade, desânimo, geralmente relacionados às angústias e à
situação do paciente. Por meio dos acolhimentos, construiu-se com os
sujeitos um espaço de reflexão sobre o ator de cuidar, suas
necessidades e importância, bem como o tênue limite entre ser
cuidador e ser indivíduo. Assim, propiciou-se uma oportunidade para
que pudessem se despir do papel de cuidador e olhassem para si
mesmos, possibilitando o resgate de outros papéis. Favoreceu-se,
mediante as sessões, a legitimação do papel de cuidador, ressaltando
o seu diferencial para melhora do paciente e a importância de cuidar
de si e de sua dor psíquica, para melhor amparar o outro,
fortalecendo o vínculo entre ambos. Além disso, o serviço de
psicologia tornou-se referência também aos cuidadores, num local em
que toda a atenção comumente é dirigida ao paciente.
Palavras-chave: acolhimento; psico-oncologia; cuidador.
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EM BUSCA DO FILHO DESEJADO: ENTREVISTA PSICOLÓGICA
EM UM SERVIÇO PÚBLICO UNIVERSITÁRIO A CASAIS
INFÉRTEIS
Silvia M. Obana Gradvohl
Andrea S. Rossi
Resumo
A infertilidade conjugal é caracterizada pela ausência de gravidez
após um período de no mínimo doze meses de convivência sexual
sem anticoncepção. A impossibilidade de ter naturalmente um filho
significa, para muitos casais, deparar-se com a impotência humana
configurando um ataque ao próprio narcisismo. Sentimentos de raiva,
inveja, revolta e baixa auto-estima são observados, podendo
acarretar dificuldades emocionais no relacionamento conjugal. O
presente trabalho tem como objetivo apresentar o atendimento
psicológico realizado em um Ambulatório de Esterilidade de um
Hospital Público Estadual e Universitário (Centro de Atenção Integral
à Saúde da Mulher – CAISM). Nesta Instituição, os casais que
buscam ajuda da Reprodução Assistida passam por uma entrevista
psicológica cujos objetivos são: de acolher o casal, avaliar o grau de
investimento interno e desejo manifesto de cada um dos cônjuges de
ter filho, investigar como o casal vem lidando com a infertilidade,
analisar a expectativa e as fantasias em relação ao tratamento, e
fornecer informações sobre as possibilidades e limites deste. Nas
entrevistas, observa-se que a infertilidade altera a realidade conjugal,
como uma dilaceração biográfica, exigindo difíceis adaptações. Desta
forma, a entrevista psicológica torna-se o espaço possível para
promoção da reflexão com o casal sobre suas dificuldades em lidar
com o desejo e a frustração em relação ao filho idealizado. Quando
necessário, são realizados encaminhamentos para psicoterapia e/ou
avaliação psiquiátrica. Percebe-se que é de fundamental importância
o atendimento psicológico aos casais para apoio emocional e
compreensão realística das fases do tratamento.
Palavras-chave:
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EM CENTROS DE CONVIVÊNCIA
Silvia M. Obana Gradvohl
Rita de Cássia G. Pessoa
Mirna Yamazato Koda
Resumo
Os Centros de Convivência surgiram a partir do interesse de se
modificar as discriminações nas práticas psiquiátricas. Seu objetivo é
promover a inclusão social de pessoas com transtornos mentais à
comunidade, através da utilização de recursos esportivos culturais e
de geração de renda, em espaços de circulação pública como parques
e clubes. A arte, um destes recursos, é considerada um instrumento
que possibilita, ao mesmo tempo, a expressão de questões subjetivas
e a aproximação da comunidade com uma população historicamente
marginalizada e estigmatizada. Nestas Instituições todos têm
igualmente seus saberes e contribuições para a convivência social, e
as Oficinas são o dispositivo institucional propiciador destas novas
vivências. É através delas que se constroem novas relações, pautadas
na convivência dos diferentes, que buscam construir coletivamente o
conhecimento. Este trabalho tem como objetivo apresentar a
experiência de estágio em Psicologia Social Comunitária em um
Centro de Convivência, na cidade de Campinas. Neste local, é
realizado uma Oficina de Bijuterias cujo objetivo é a promoção da
convivência entre os diferentes usuários (psicóticos crônicos,
deficientes mentais e físicos, idosos e crianças), através do respeito,
cooperação e autonomia. As peças de bijuterias produzidas têm a
finalidade de comercialização ou de uso pessoal e possibilitam aos
usuários, sua auto-valorização e reconhecimento social. Mediante a
realização da Oficina de Bijuterias, percebe-se que há a produção de
efeitos terapêuticos na vida de todos os usuários, apresentando-se de
formas e efeitos distintos, através do tempo individual de cada
usuário e da troca de lugares e papéis entre si.
Palavras-chave:
comunidade.
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Giselha Ap. Golfetti
Resumo
A presente pesquisa objetiva uma investigação compreensiva da
dinâmica familiar dos pacientes obesos mórbidos, que passaram pela
cirurgia de redução de estômago. Visando contribuições ao referido
tema, pretende-se pesquisar como são vivenciadas as possíveis e
prováveis transformações ocorridas em suas relações familiares,
assim como as limitações às quais o sujeito se vê forçado a encarar a
partir da perda de parte do estômago. Tal objetivo será alcançado
através de estudo com 4 pacientes do ambulatório de obesidade
mórbida junto a Faculdade de Medicina de Marília, hospital esse que é
referência regional. A incidência da obesidade entre as populações
cresce diariamente tornando-se um grave problema de saúde pública.
Além da modificação dos hábitos alimentares e estilo de vida das
famílias, outra solução encontrada para este problema foi a cirurgia
bariátrica, alternativa essa que vem sendo muito utilizada no Brasil
nos últimos anos. Considerando o indivíduo e o meio em que está
inserido, a obesidade é vista como sendo produzida a partir de
fatores culturais, biológicos e psicológicos diversos; o recorte no qual
está centrada a pesquisa é de ordem psicológica tomando por base o
referencial teórico psicanalítico com enfoque nos pressupostos da
teoria de família. Os resultados parciais indicam alguma dificuldade
por parte dos pacientes em se desligar de seu antigo comportamento
alimentar assim como na estruturação de sua vida como um todo. Em
seu discurso, suas famílias aparecem como o apoio fundamental para
a realização da cirurgia e posteriormente para uma boa adaptação
pós-cirúrgica.
Palavras-chave: família, obesidade mórbida, cirurgia bariátrica
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CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA SOCIAL NO PROGRAMA DE
SAÚDE DA FAMÍLIA: POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO
Marcela Gressoni
Mirna Yamazato Koda
Resumo
O conhecimento da dinâmica da vida em comunidade construído a
partir da Psicologia Social Comunitária busca construir intervenções
que proporcionem oportunidade de desenvolvimento psicossocial às
pessoas provenientes de contexto de risco social e com menor acesso
aos serviços de saúde mental. A partir disso, o presente trabalho tem
como objetivo apresentar a experiência de estágio em Psicologia
Social Comunitária no Programa de Saúde da Família em um
município do interior de São Paulo.
O campo de estágio é composto de quatro horas semanais em uma
unidade de PSF. São realizados acolhimentos psicológicos, visitas
domiciliares e atividades grupais, que ocorrem em função da
demanda do serviço. As atividades são norteadas para a prática
interdisciplinar, promoção de saúde, prevenção de doenças e
educação popular, além da articulação entre os diferentes
profissionais da equipe, tentando trabalhar conflitos internos próprios
do processo de trabalho em equipamentos de saúde. Busca-se um
trabalho voltado para a conscientização, incitando os usuários à
responsabilização,
instrumentalizando-os
para
que
busquem
estratégias criativas e alternativas para resolução de problemas, bem
como a criação de uma rede de apoio social. Como principais
resultados positivos têm sido observados o alívio de sintomas através
da elaboração das questões trazidas, melhora da auto-estima e
promoção de saúde.
Assim, a Psicologia Social no PSF agrega nova perspectiva às
atividades de prevenção e assistência, centrada na integralidade no
atendimento ao indivíduo e no desenvolvimento de suas
potencialidades, visando trabalhar com os grupos populares para que
eles assumam progressivamente seu papel de sujeitos da própria
história.
Palavras-chave: Psicologia Social; Saúde Coletiva; Programa de
Saúde da Família.
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A RESSONÂNCIA EM UMA EQUIPE DE TRABALHO
Cybele Carolina Moretto39
Antonios Terzis40
Resumo
Este trabalho tem por objetivo apresentar um fenômeno de
ressonância conforme formulado por Foulkes e Antony (1957), sendo
parte dos resultados de pesquisa de mestrado, ainda em andamento,
intitulada: “Experiências de uma equipe interdisciplinar de saúde
mental: um estudo psicanalítico”. O estudo teve como objetivo
investigar algumas experiências emocionais de uma equipe
interdisciplinar, com o intuito de compreendê-las a partir dos vínculos
que se formam. Os objetivos específicos foram descrever e
compreender alguns fenômenos e processos emocionais que foram
produzidos no “aqui e agora” do grupo. O instrumento de pesquisa foi
o grupo de formação de Anzieu e Kaës (1989). Os participantes foram
os profissionais e estagiários da equipe, totalizando 15 pessoas.
Utilizamos o modelo qualitativo de pesquisa proposto por esses
autores para a realização da análise dos resultados. Dentre os
resultados observamos a construção de uma rede de ressonância, em
que as falas de uns integrantes fizeram sentido a outros, deflagrando
a cadeia associativa grupal. O conceito de ressonância, segundo
Foulkes e Antony (1957), é a comunicação trazida por um
participante que ressoa em outro, o qual, por sua vez, vai transmitir
um significado afetivo equivalente, apesar da diferença de contexto
narrativo. A partir da ressonância, afirmamos que o grupo funcionou
como um facilitador para que os integrantes pudessem falar de seus
sentimentos, dificuldades, conflitos e desencontros. Favoreceu a
sensibilização aos fenômenos grupais e a reflexão sobre as práticas
de atendimento, possibilitando um movimento positivo e criativo no
grupo.
Palavras-chaves: grupo, psicanálise, equipe de saúde mental.
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OFICINA TERAPÊUTICA COM CRIANÇAS: PROCESSO DE
HUMANIZAÇÃO
Cybele Carolina Moretto41
Paola Andrade Maia42
Antonios Terzis43
Resumo
O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a experiência do
atendimento ambulatorial de Oficina Terapêutica (OT) da Associação
Pró-Reintegração Social da Criança, uma instituição de saúde mental
infantil, filantrópica, de utilidades públicas federal, estadual e
municipal, localizada na cidade de Sorocaba/SP. Atende crianças e
adolescentes na faixa etária de 4 a 14 anos e seus familiares,
portadores de diversos tipos de transtornos psíquicos. A OT oferece
um espaço no qual as crianças, adolescentes e familiares apresentam
seu potencial sadio e suas necessidades de tratamento, através de
construções, expressões e formas de relacionamento. Desenvolve
programas relativos a tarefas do cotidiano, à pratica de esportes, à
expressão de potencial criativo, ao resgate de relações sociais
criativas e humanizadas. Dentre os resultados do trabalho, afirmamos
que o grupo funciona como um facilitador para que os integrantes
possam expressar seus sentimentos, dificuldades e conflitos.
Favorece a sensibilização aos fenômenos grupais e a criação de um
movimento positivo e criativo. Consideramos que o trabalho de
oficina de terapêutica com crianças, confirmou a formulação de
Bleger (1979) de que no grupo, a comunicação, a aprendizagem, o
conhecimento e a realização de tarefas coincidem com a cura.
Palavras-chaves: saúde mental, grupo, oficina terapêutica.
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UM OLHAR SOBRE OS VALORES CONSTITUÍDOS NAS
INTERAÇÕES GRUPAIS NO ENSINO SUPERIOR
Vera Lúcia Trevisan de Souza44
Paula Costa de Andrada45
Resumo
Podemos perceber que muitos estudos têm sido realizados sobre
aspectos que envolvem as atitudes dos grupos de alunos em espaços
educacionais, sobretudo nas escolas de ensino básico. No ensino
superior, porém existem ainda poucas pesquisas, mas a pertinência
de se fazer pesquisa nesta área se justifica devido a crescentes
problemas surgidos na academia e ao aumento do número de cursos
superiores oferecidos atualmente. Não há como não observar na
rotina das faculdades que os alunos agem, cada vez mais, como se
ainda estivessem na educação básica. Querem ser tutelados,
recebendo o conteúdo pronto em aulas expositivas e não construir o
conhecimento junto com os professores, os responsabilizando ou à
instituição pelas suas dificuldades acadêmicas. Este trabalho tem
como objetivo investigar o que está na base dos valores presentes
nas relações grupais constituídas através da interação entre alunos,
professor, e ensino superior, visando compreender os valores morais
e não morais que se observam no ambiente acadêmico nos dias
atuais.
Palavras-chave: Valores, Interações grupais, Ensino superior
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A CENTRALIDADE DO COMPLEXO DE ÉDIPO NA PSICANÁLISE E
SUA ESPECIFICIDADE NAS TEORIAS DE M. KLEIN E
D.W.WINNICOTT
Priscila Toscano de Oliveira Marchiolli46
Leopoldo Fulgencio47
Resumo
Este trabalho tem por objetivo a análise do conceito central da
psicanálise, o complexo de Édipo, presente nas obras de M. Klein e D.
W. Winnicott, como forma de explicitar as principais diferenças e
proximidades entre as duas teorias. Procura-se mostrar que,
enquanto em Klein há a proposta de um Édipo precoce, ligado a fases
pré-genitais e à relação do tipo parcial com os objetos, em Winnicott
o complexo de Édipo aparece somente como uma fase tardia do
processo de amadurecimento, quando o indivíduo alcançou uma
integração que o torna uma pessoa inteira e que se relaciona com os
outros também como pessoas inteiras. Verifica-se que, em Klein, a
sexualidade e o complexo de Édipo constituem o impulso básico e o
fundamento para a organização e constituição do próprio ser
humano, enquanto que, para Winnicott, há o reconhecimento de
outros fundamentos, anteriores à sexualidade e ao cenário Edípico,
ligados ao ser e à continuidade de ser, que não são nem sexuais nem
edípicos. Defende-se que o detalhamento desta noção e
acontecimento central na organização psíquica do ser humano, do
ponto de vista de Klein e de Winnicott, pode mostrar diferenças
significativas entre estes autores, não só teóricas, mas que apontam
para preocupações e ações clínicas díspares. Com tal estudo
pretende-se contribuir para as discussões e compreensões sobre o
desenvolvimento da Psicanálise enquanto disciplina científica e
técnica de tratamento.
Palavras-chave: Psicanálise tradicional, Winnicott, Klein, complexo
de Édipo, psicanálise winnicottiana.
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CONTRIBUIÇÕES DE DONALD WOODS WINNICOTT PARA A
COMPREENSÃO DA AGRESSIVIDADE EM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES ADOTADOS
Renata Mara Alves dos Reis48
Leopoldo Fulgencio
Resumo
Esta pesquisa tem como objetivo examinar a gênese e a dinâmica da
agressividade em pessoas adotadas, tomando como embasamento
teórico a obra de Donald Woods Winnicott. Isto se dará a partir de
sua Teoria do Amadurecimento Afetivo, que possibilita a
compreensão das falhas de sustentações ambientais que
caracterizam a situação de adoção. Assim, será retomada, em linhas
gerais, a compreensão de Winnicott a respeito das raízes da
agressividade, articulando-a a passagens de sua obra onde se refere
à adoção. Este tipo de análise possibilita identificar a deprivação,
entendida como a base da atitude anti-social, como fator significativo
para a explicação da agressividade nos adotados. Partindo, pois, do
pensamento de que a adoção se dá no nível individual, familiar e
social, buscar-se-á com a elaboração deste trabalho, contribuir para
que cada vez mais esta possa se dar de forma bem sucedida.
Palavras-chave: Adoção, agressividade, deprivação, anti-social.
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“QUEM É O DOIDO?” E “CORAÇÃO DOÍDO”: O IMAGINÁRIO
COLETIVO DE ALUNOS DE ARTETERAPIA SOBRE A LOUCURA E/
OU DOENÇA MENTAL
Cristiane Helena Dias Simões49
Elisa Corbett50
Tânia Maria José Aiello-Vaisberg51
Resumo
O presente trabalho objetiva investigar o imaginário coletivo de
alunos em formação em arteterapia sobre a loucura e/ou doença
mental, tendo em vista produzir conhecimentos que orientem práticas
de ensino diferenciadas, que favoreçam uma aproximação menos
ansiogênica do fenômeno do adoecimento mental e uma vinculação
menos submissa à teoria psicopatológica. Realizamos uma entrevista
coletiva, articulada ao redor do uso do Procedimento de DesenhosEstórias com Tema, a partir da qual foram produzidas comunicações
que foram consideradas à luz do método psicanalítico, tal como é
operado na detecção de campos psicológicos não conscientes. Foram
encontrados dois campos psicológicos vivenciais. O primeiro,
entitulado “Quem é o doido?”, é marcado pela dificuldade em
aproximar-se do fenômeno da loucura e compreendê-lo como
possibilidade humana. Os habitantes deste campo procuram então
distanciar-se emocionalmente, descrevendo uma série de sintomas
que permitiriam discriminar claramente quem é o profissional e quem
é louco, desconsiderando, neste processo, o sofrimento envolvido no
adoecimento mental. O segundo campo, “Coração doído”, revela uma
teoria vincular acerca do sofrimento psíquico na loucura, e uma
aproximação da subjetividade daquele que definiram como o louco.
Apresentamos nossas considerações sobre estes dois mundos
transicionais, tendo em vista as diferentes “teorias” psicopatológicas
que revelam e suas relações com a uma atuação profissional futura.
Palavras-chave: Imaginário coletivo; doença mental; loucura.
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UM ASPECTO DA REALIDADE PSÍQUICA NUMA INSTITUIÇÃO
Maria D. P. Cestari52
Antonios Terzis53
Breno Montanari54
Resumo
O termo Realidade Psíquica, introduzido por Freud, refere-se à
representação no mundo mental de emoções, pensamentos e idéias
que apresentem um substrato de veracidade e objetividade. A
realidade psíquica opõe-se ao mundo irreal ou fantástico. Designa
também aquilo que se representa como conteúdo concreto no
psiquismo do sujeito. Este trabalho inspirou-se nas idéias de Freud de
que a realidade psíquica de hoje (F.O) corresponde ao que ontem foi
histórico - por exemplo: o mito do Complexo de Édipo - e pode ser
observada nas reações inconscientes de grupos de crianças e
adolescentes, por um dos autores, numa instituição filantrópica
situada em Bragança Paulista, Estado de São Paulo. Os grupos
heterogêneos e altamente rotativos, constituídos por uma população
interna, semi-interna e filhos de funcionários da instituição, com
idade entre 5 e 14 anos, foram organizados por faixa etária.
Fernando Pessoa teatralizou poeticamente múltiplas facetas interiores
do ser humano, criando representantes contundentes dos vários
“eus” existentes em nós. Caeiro, personagem imaginária, possui
qualidades, tendências literárias próprias, únicas e diferentes dos
outros heterônimos e do seu criador. No poema: Num meio-dia de
fim de primavera, pelo olhar azul e infantil do menino, busca a
essência, numa contemplação mística indescritível, capaz de motivarse pela variedade infinita da natureza. Em discurso abstrato vive por
viver, sem pensar nem esquecer, sem passado e sem futuro,
limitando-se a existir. As quatro dimensões deste trabalho:
psicologia, poesia, fotografia e aspectos emocionais expressos em
trechos do poema, se propõem exaltar as sessões clínicas de
psicoterapia de grupo estudadas.
Palavras-chave: Instituição – grupos – poesia
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VIGOTSKI: POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES ÀS PRÁTICAS
INCLUSIVAS
Vera Lúcia Trevisan de Souza55
Eduardo V. Bilbao56
Introdução
Lev Semenovich Vigotski é considerado uma das principais
referências para entendermos os princípios básicos das teorias sóciohistóricas no âmbito da Psicologia atual, já que fornece elementos
teóricos para a compreensão do sujeito na dimensão de suas relações
com o grupo e a cultura.
O sujeito da Pesquisa
Na tentativa de delimitar o sujeito da pesquisa, podemos dizer que é
um sujeito que se constitui como tal a partir do momento que é
inserido no contexto formal do trabalho. Ao mesmo tempo é um
sujeito histórico, que se constituiu no marco de suas relações com o
meio familiar e social, em uma relação dialética e particular entre
medos e esperanças, desinformação e orientação, e inclusão e
exclusão. É um sujeito novo na medida em que é um trabalhador,
que transforma seu entorno por meio de sua atividade produtiva, ao
mesmo tempo em que transforma a si próprio, constituindo-se.
Trata-se de um sujeito com emoções, desejos, ambições e que, na
medida em que está inserido num contexto relacional, esse irá influir
em suas formas de ser no mundo, de se relacionar e de constituir seu
mundo de significações.
A importância de des-cobrir
Seria necessário ir além do que aparece na superfície, pois esse
“dado” é resultado de um processo que se constituiu a partir de
determinadas condições, históricas e sociais. Através da investigação
da realidade de trabalho de jovens com Síndrome de Down e do
ponto de vista da Psicologia Sócio-histórica, o desafio é estudar os
aspectos subjetivos e afetivos resultantes da experiência de inclusão
no mercado de trabalho em jovens com Síndrome de Down
Inclusão x Exclusão
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A questão da inclusão envolve, necessariamente, o grupo e suas
relações.
Se pensarmos a questão da inclusão em termos de deficiência e
normalidade, temos que concordar com a idéia que o próprio
parâmetro de normalidade já é, por definição, excludente. Seja qual
for o critério para estabelecermos os parâmetros de normalidade,
estaremos partindo do pressuposto que há um “outro” que não
pertence ao grupo do socialmente aceitável ou aquele que foge do
padrão. No que concerne à inclusão laboral, há uma tendência a se
pensar as iniciativas inclusivas em termos de mérito – culpa.
Não haverá inclusão verdadeira se o entorno, seja ele escola ou
empresa, não se transformar profundamente, se ele não tomar como
desafio a mudança de sua visão em relação às diferenças individuais.
Acredito que não temos que incluir o jovem no mercado de trabalho,
mas, temos que trabalhar para criar as condições sociais e grupais
que favoreçam a entrada e adaptação do jovem no âmbito da
empresa como trabalhador, como pessoa, como sujeito ativo e
produtor de seu destino.
Palavras-chave: desenvolvimento, inclusão, mercado de trabalho,
Teorias Sócio-históricas,
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GRUPO DE PAIS NO CONTEXTO INSTITUCIONAL
Giseli de Fátima Assoni57
Resumo
A prática de atendimento a grupo de pais apresentou-se
como importante instrumento ao trabalho psicoterapêutico na
instituição, em que os pais puderam trabalhar sobre suas
relações com os filhos e consigo mesmo. Demonstrando a
importância do cuidado aos genitores. O presente trabalho
se propõe a descrever o papel de um grupo de pais no
atendimento psicoterapêutico a adolescentes e aos seus familiares,
realizado em uma instituição filantrópica, no interior do Estado de
SP.
A
intervenção
era
realizada
de
duas
maneiras:
a)
um
psicodiagnóstico
inicial,
usando
como
instrumento a anamnese e entrevistas semi-estruturadas b)
Psicoterapia
individual,
para
os
adolescentes
e
acompanhamento
psicoterapêutico
grupal
ou
orientação
individual para os responsáveis que não tinham disponibilidade e
perfil para participar do grupo. O grupo para os responsáveis era
semanal, com duração de 1 h 30 min. Nas sessões eram utilizadas a
associação livre, ou seja, a intervenção era efetuada a partir dos
conteúdos trazidos pelos pais. O grupo demonstrou ser uma
importante ferramenta de cuidado dos pais, paralelamente ao
cuidado que os filhos recebiam na psicoterapia individual. Através das
sessões observou-se maior compreensão dos pais da realidade dos
filhos, consequentemente com melhora na relação, maior aceitação
dos filhos, com diminuição da violência doméstica, puderam perceber
na fala de outros pais a universalidade de seus problemas, receberam
orientação didática de como lidar com questões pontuais do Psicólogo
e de outros participantes do grupo, alívio e ventilação das emoções e
maior senso de responsabilidade por suas atitudes.
Palavras-chave: grupo, pais, vulnerabilidade.
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ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NO CONTEXTO DOS
TRATAMENTOS DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA
Fátima Regina Mibach Nascimento58
Antonios Terzis59
Resumo
A ausência de filhos tem sido tema recorrente nas pesquisas atuais
sobre casal e família. A redução nas taxas de natalidade* aparece
como conseqüência não só da limitação voluntária da procriação casais sem filhos por opção, mas também como resultado do
adiamento do projeto parental. Muitos casais, por diferentes motivos,
postergam a vinda do filho até próximo ao final do período
reprodutivo, podendo levar à esterilidade involuntária, ao menos no
nível
da
consciência.
Nestes
casos,
a
realização
da
paternidade/maternidade pode ser viabilizada pela tecnologia de
reprodução humana assistida. No entanto, uma série de fatores
converge para realização ou não do desejo de filho, independente da
sofisticação e precisão biotecnológica, gerando intenso sofrimento
psíquico, que foge ao alcance da medicina atender.
Torna-se essencial, portanto, a reflexão sobre a atuação do psicólogo
dentro do contexto das clínicas e instituições que realizam
tratamentos contra a infertilidade. Com freqüência, a inserção do
psicólogo nesses espaços visa minimizar as possíveis interferências
ao êxito dos procedimentos médicos ou socorrer os casais na
elaboração da dor da perda, seja no momento de pós-falha nas
tentativas ou quando a esterilidade se mostra irreversível do ponto de
vista da medicina. O trabalho psicanalítico constitui-se numa opção
anterior ao atendimento imediato da demanda consciente do casal
por um filho através das técnicas de reprodução assistida,
possibilitando o acesso aos sentidos inconscientes para os
impedimentos à fertilidade, e, sobretudo, resgatando o protagonismo
do homem e da mulher em relação às decisões sobre seus corpos,
sua sexualidade e a concepção.
*Fonte: Síntese de Indicadores Sociais do IBGE, 2008
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Palavras-chave: projeto parental, reprodução assistida, psicanálise
do casal
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A INTERNET NA TRAJETÓRIA DA CONSTRUÇÃO DE LAÇOS
AFETIVOS
Carla Pontes Donnamaria60
Antonios Terzis61
Resumo
Com mais de quarenta milhões de brasileiros conectando-se à rede
mundial de computadores*, seja da própria residência, da escola, do
trabalho, ou através de alguma das diversas Lan Houses que se
espalham pelo país a um custo/hora inferior ao de uma passagem de
ônibus urbano, é significativa a dimensão social que os
relacionamentos virtuais alcançaram.
Dentre as motivações para o acesso à Internet, alguns o fazem
especificamente para construir uma nova rede social. Mesmo entre
aqueles que não têm esse propósito a priori, muitos acabam
desenvolvendo novas formas de relação com outro internauta através
dos canais que possibilitam essa interação. Dentre estas relações,
também nascem novos cônjuges.
Na conclusão de nossa pesquisa, encontramos possíveis vicissitudes
que podem enfrentar os casais na fase virtual de desenvolvimento de
seus vínculos. Nesta apresentação, destacaremos os resultados que
podem interessar tanto para a compreensão dos vínculos virtuais
como para o amadurecimento conjugal de um modo amplo, uma vez
que no mundo contemporâneo, o bem-estar tem privilégio na
manutenção de um relacionamento. Observamos que o corpo, com
toda sua expressão própria, não pôde ser substituído pelos recursos
gráficos criados com fim de compensar a sua falta, favorecendo, por
outro lado, o exercício do diálogo capaz de promover o
amadurecimento de um vínculo, onde a base de sustentação se
revela na busca de fundamentação e de compreensão das fantasias
de desconfiança fomentadas por estados de insegurança e acordos
frente às reais contradições.
Palavras-Chave: Contemporaneidade,
Vínculos Conjugais.
* FONTE: Ibope/NetRatings
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EXPERIÊNCIA COM UM GRUPO DE ADOLESCENTES
DIABÉTICOS TIPO I: UM ESTUDO PSICANALÍTICO
Kátia Alberto Aguiar62
Resumo
Introdução - A população de pacientes com diabetes tipo I tem
crescido consideravelmente no Brasil e no mundo. Experiência com
grupos que trazem o mesmo diagnóstico tem demonstrado resultados
significativos, por apresentar trocas relevantes sobre o assunto para
esta população e para os estudos nesta área.
Objetivos - 1-Investigar as experiências pessoais relatadas pelos
adolescentes trazidas pelo grupo; 2-Conseguir que o grupo proceda a
sua própria evolução e tratamento, para que cada participante possa
extrair experiências e ensinamentos, trazidos pelo próprio grupo.
Métodos - Participantes: Um grupo de 10 adolescentes com diabetes
tipo I de 14 á 16 anos, de ambos os sexos, que habitam na cidade de
Campinas. O trabalho foi dirigido com os dispositivos do trabalho de
grupo de psicodiagnóstico. Para análise do material foi utilizada
‘‘análise do conteúdo”, que ressalta a disposição dos conteúdos por
meio do qual o inconsciente realiza a busca da expressão de certos
aspectos a ele pertencente.
Resultados - Acreditamos termos identificado os temas evidenciados
pelas discussões, ações e interações do grupo, bem como alguns dos
significados simbólicos possíveis das suas ações mais expressivas e
das comunicações verbais trazidas pelos adolescentes, além da
sensibilização dos participantes em relação ao sentimento de
necessidade de autoconhecimento e autocontrole como parte
importante no tratamento da doença.
Conclusões - O que extraímos desta pesquisa, como a única questão
que nos parece incontestável e conclusiva, é a riqueza que o trabalho
de grupo pode oferecer por meio de seus fenômenos intrínsecos e a
ele peculiares.
Palavras-Chave: Diabetes, Adolescentes, Grupalidade
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REFLEXÕES SOBRE O CORPO, O HOMEM E SUA RALAÇÃO COM
A OBESIDADE NO CONTEXTO ATUAL
Simone Peixoto Conejo63
Resumo
Este é um fragmento de um trabalho de mestrado Corpo – Excessos e
Faltas: O Homem Adulto e sua Relação com a Obesidade, onde a
questão da posição do gênero masculino é vista como um elemento
de discriminação de padrões de riscos na saúde. Um facilitador na
possibilidade de compreender como os homens percebem e usam
seus corpos. Este trabalho visa compreender como homens adultos
se relacionam com seus corpos quando são portadores de obesidade.
No âmbito da saúde a obesidade é uma doença que afeta a saúde
pública global. Os seres humanos poderiam manter seus pesos
estáveis, por anos. Mas, uma proporção cada vez maior da população
masculina engrossa os índices de controle de obesidade. E os homens
engordam mais rapidamente que as mulheres. É preciso questionar
sobre o que influencia no ganho de peso. Alguns elementos da
formação de identidade, do cotidiano, dos hábitos alimentares e das
possibilidades
de
tratamento
dessa
população
apresentam
diferenciais que merecem atenção, para que futuramente possam ser
tomadas medidas preventivas e de tratamento focadas e adequadas.
Assim, por meio de uma pesquisa qualitativa psicanalítica podemos
refletir sobre a influência dos aspectos emocionais na constituição e
manutenção da obesidade e do ciclo que envolve alimentação,
emoções e possibilidades masculinas. Caminhando por elementos
históricos e sociais da constituição do papel do homem há um convite
à reflexão sobre os fatores emocionais e os contextos que os
formaram e ainda os envolvem.
Palavras-chave: obesidade, masculino, aspectos psicológicos
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A DROGADIÇÃO COMO UM SINTOMA RELACIONADO À FASE DA
TRANSICIONALIDADE: UM ESTUDO A PARTIR DA OBRA DE
WINNICOTT
Lucas Cortelletti Uchoa
Resumo
Este trabalho pretende apresentar e analisar a questão da drogadição
como relacionada a falhas na fase da transicionalidade, tal como
sugere Winnicott em seu artigo “Objetos e Fenômenos Transicionais”.
Considerando que este fenômeno diz respeito tanto à separação
como integração do mundo subjetivo com o mundo objetivo, trata-se
de analisar tanto as falhas ambientais que podem ocorrer neste
momento, quanto a procura desta união-separação enquanto uma
procura de si mesmo ou uma procuração de integração de si mesmo.
Neste sentido este estudo procura fazer uma análise do que são os
fenômenos e objetos transicionais, bem como percorrer a obra de
Winnicott para comentar seus enunciados relativos à questão da
drogadição. Espera-se que tal estudo possa apresentar contribuições
para uma clínica da drogadição, pensada tanto em termos do
processo de amadurecimento afetivo, tal como Winnicott o formula,
quanto em termos da compreensão da fase da transicionalidade e sua
relação com o ambiente.
Palavras-Chave:
integração, self
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A VISÃO DE GRUPO DENTRO DA PERSPECTIVA SÓCIOINTERACIONISTA DE WALLON E VYGOTSKY
Vera Lúcia Trevisan de Souza64
Eduardo Bilbao65
Paula Costa de Andrada66
Resumo
Este trabalho propõe abrir uma discussão sobre o papel do grupo na
constituição do sujeito a partir da visão sócio-interacionista de Henri
Wallon e Lev S. Vygotsky. Para esses autores, o grupo inicia ou
facilita as práticas sociais e ele é a base para o sujeito se perceber e
perceber o outro. O meio social oferece o suporte para a linguagem,
o pensamento e a consciência. Ele é ativo, sempre se recriando e
permitindo também aos sujeitos uma permanente reconstrução.
Para Wallon, o grupo faz surgir valores e sentimentos a partir do
momento em que o sujeito deixa de ser apenas um "eu" no meio do
grupo e passa a ser um "nós" inserido em um grupo. Essa inserção
ocorre em uma relação de pertencimento com suas diferenças e
similaridades onde individualidade e socialização se intercambiam
dentro do grupo. Já para Vygotsky, a questão da grupalidade é uma
questão central para o desenvolvimento do sujeito a partir do
momento em que entendemos que o ser humano nasce em um
determinado meio social. Será nesse meio, que ele chama cultura
que a interação com os outros favorecerá o desenvolvimento e
constituição do seu psiquismo.
Palavras-chave: psicologia sócio-histórica, grupo, constituição do
sujeito.
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O ENQUADRE DA RUA. A CALÇADA, AS PEDRAS E O PAPEL EM
BRANCO
Marina Moreto67
Resumo
Onde quer que se faça o local, lugar é sempre propício.
O local, no “caso”, é a rua. O lugar, no “brincar”, é a esquina. Aquela
esquina do farol pelo qual a Situação de Rua explode nos rodinhos
(en)vidraçados. Aquela esquina das moedas fartas, do semáforo
demorado, dos inúmeros transeuntes. Uma esquina da vida. Uma
calçada-dormitório. Uma pedra lapidada a cada (c)(s)em-número de
“tios” e “tias”. Uma pedra na sociedade.
O desenvolver de brincadeiras com materialidades artísticas neste
espaço de socialização, luta e refúgio caracteriza-se como uma
transição da sujeira seca da fuligem para a magia das tintas, dos
papéis em branco – logo coloridos – e das longas conversas travadas
sobre a vida, o sofrimento, o avião e a Casa Guadalupana.
Um buraco nas calçadas. Para onde vão estes meninos-sem-casa, tão
casados com a dinâmica urbana? Eles usam especificamente bem as
potencialidades da “cidade”.
Será este ambiente “suficientemente bom” às suas experiências
adolescentes? Serão as brincadeiras junto aos arte educadores da
Casa Guadalupana momentos de sustentação?
Cada atividade de rua traz novidades. Cada ida a estas esquinas
transbordam histórias, risos, lágrimas e rabiscos.
A aderência dos meninos e meninas em Situação de Rua à nossa
metodologia de trabalho narra a potência de vida do ser humano.
Potências respeitadas história por história. Potências experienciadas e
escutadas. Potências criativamente vividas.
Como fazemos para “ir para a rua”? O que são as “atividades de
rua”?
Poéticas do ser, humano. Poéticas do fazer, arte. Poéticas da vida, da
esquina.
Palavras-chave: Situação de Rua, Materialidades artísticas,
Sustentar.
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PROGRAMA DE APOIO PSICOLÓGICO A FUNCIONÁRIOS DE
UMA INDÚSTRIA METALÚRGICA
Luciana de Souza Garbin68
INTRODUÇÃO
O estudo da relação saúde mental trabalho renova-se ao considerar
as condições de trabalho, fatores estudados pela Ergonomia, quanto
os aspectos coletivos da vida ocupacional. O modelo da toxicologia
industrial atribui ao ambiente de trabalho e ao trabalho as causas das
desordens à saúde do homem. No campo da saúde mental esta visão
se reduz, sendo necessário considerar que as relações saúde mental
trabalho passam também pelo coletivo do trabalho pelas relações
sociais que fazem parte deste dinamismo.
Para a Psicanálise, o meio ambiente exerce uma função
desencadeante em face de síndromes e doenças no homem, e que
existem certas características inerentes ao sujeito que preexistem ao
aparecimento da doença, cujas origens não são devidas ao trabalho.
(DEJOURS, 1994)
JUSTIFICATIVA
Com a modernização das indústrias e o avanço tecnológico, a seleção
de profissionais qualificados ao posto de trabalho tem sido uma
exigência das empresas para que atendam as especificidades de cada
setor. O aumento da produtividade, a concorrência entre os setores
industriais eleva os índices de produção, exigindo qualidade do
produto e dedicação integral da mão de obra do trabalhador.
A relação sujeito e organização de trabalho constituem o centro da
gravidade da análise, uma vez que envolve a saúde do trabalhador.
Sendo a saúde um direito humano fundamental e essencial para o
desenvolvimento social e econômico bem como importante dimensão
da qualidade de vida (OMS, 1986). Promover a saúde na Empresa é
uma forma de prevenir índices altos de absenteísmo nas
organizações, devido às doenças ósseo-musculares, psicológicas e
fisiológicas. Os programas de ergonomia surgem para adaptar e
melhorar as condições físicas, sociais e tecnológicas do posto de
trabalho ao trabalhador.
MÉTODO
É oferecido atendimento psicológico a oitenta trabalhadores que
fazem parte do Programa de Atividade Compatível (PAC), no
ambulatório médico da Empresa.
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Os atendimentos são individuais, duração de trinta minutos,
realizados a cada bimestre. Faz parte do programa atividade de
psicoterapia de grupo aos trabalhadores, com duração de uma hora.
RESULTADOS
As pessoas que fazem parte do Programa de “Apoio Psicológico” são
movidas pela necessidade de compreender seus problemas pessoais.
Este, porém, é um dos aspectos que caracterizam a participação dos
funcionários. As pessoas que participam de um apoio psicológico
grupal tornam-se um grupo. E, como grupo, “coletivo”, é que
trabalham junto com a psicóloga, para a realização de um objetivo
comum assumindo um papel ativo e uma responsabilidade em
comum com relação o vivenciar, experimentar e pensar tudo aquilo
que se encontra no campo comum.
CONCLUSÃO
Concluímos que o psicoterapeuta que trabalha com funcionários de
uma indústria metalúrgica, realiza uma atividade relativamente
diferente daquela que faria numa situação tradicional (setting
analítico a dois).
Consideramos que a psicóloga e os funcionários do grupo aprendem o
pensar em termos de dificuldades que se manifestam no âmbito do
grupo.
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O MUNDO VIRTUAL E A SOLIDÃO MIRIDIÁTICA
Enidio Ilario69
Maria Cristina Zago70
Antonios Terzis71
Resumo
Sem dúvida alguma, em graus diversificados, o homem
contemporâneo encontra-se imerso, em seu cotidiano, no mundo
digital. A tecnologia vem modificando o cenário da intersubjetividade,
alterando-a, intensificando-a e, às vezes, anulando-a. Desde a
entrada dos aparelhos de televisão nas famílias até a popularização
dos celulares e da internet, assistimos ao surgimento de novas
possibilidades de comunicação. Ao mesmo tempo, o que dizer desse
homem contemporâneo, da expressão de sua afetividade, dos ditos
vínculos virtuais? A palavra virtual remete ao que está
predeterminado e contém todas as condições essenciais a sua
realização; ao suscetível de se realizar, ao potencial. A internet se
apresenta como um campo aberto para a realização de fantasias
inconscientes; uma produtora de satisfação auto-erótica que pode
alimentar a ilusão de um objeto sempre presente, e dessa maneira,
prescinde-se do outro, do real. Essa rede virtual é capaz de interligar
as pessoas por, praticamente, todos os espaços da esfera planetária,
daí o neologismo miridiático72, utilizado aqui, no sentido de
incontáveis vinculações virtuais. Por outro lado, paradoxalmente, tal
rede tende a empobrecer a quantidade e a qualidade das vinculações
diretas. O homem contemporâneo deixa-se seduzir pela promessa de
realização de desejos inconscientes nas redes de relacionamentos, o
que pode levar a diminuição de contatos sociais reais e
progressivamente o rompimento dos laços de identificação com o
outro. Pergunta-se? Não está esse cenário contribuindo para
“normalizar” o que, até então, vem sendo classificado como sintoma,
na nosologia da saúde mental: a despersonalização e a desrealização.
Já é conhecida a capacidade do cinema, independentemente de sua
qualidade, às vezes, na contra mão da boa qualidade artística, como
no caso dos blockbuster, manifestar o mal estar do homem
contemporâneo. Filmes das últimas duas décadas, tais como Matrix,
Décimo Terceiro Andar, O Show de Truman e outros, bem revelam
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esse mal-estar, nas alegorias radicais da despersonalização e da
desrealização. Afinal, o que mais vira por aí?
Palavras-chave: cultura emergente, pós-modernidade, hedonismo,
ecstasy.
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EXPERIÊNCIA TERAPÊUTICA COM UMA CRIANÇA PRÉ-ESCOLAR
UM ESTUDO PSICANALÍTICO E FONOAUDIOLÓGICO
Andiara C. H. Rodrigues73
Resumo
Este trabalho tem como objetivo investigar as determinações
inconscientes no que diz respeito à Neurose Fóbica evidenciando os
elementos psicológicos observados durante o processo terapêutico da
criança. Segundo a teoria psicanalítica de Freud, as Fobias são
sintomas que podem surgir no curso de qualquer afecção psíquica. A
Fobia como sintoma é definida por uma forma de ligação entre a
angústia e o objeto. Na Neurose Fóbica, o afeto desligado da sua
representação original reprimida, ameaça emergir sob forma de
Angústia. Poderá surgir o mecanismo de deslocamento que transfere
o afeto a um objeto externo, que não só justifique o medo expresso
pelo sujeito, mas que também represente, de forma simbólica, o
conflito e a representação inconsciente. Encontramos em Laplanche &
Pontalis (1992) que a análise do pequeno Hans proporcionou à Freud
especificar a Neurose Fóbica. Estudamos uma criança de 4 anos e 5
meses, do sexo masculino, que apresentava Disfluência na fala e
Dislalia (troca de letras), dificuldades para se relacionar, tímida,
dengosa, dependente, insegura, com medos (escuro e altura), pouca
resistência à frustração, preferia brincar com crianças mais novas,
gostava de imitar vozes de animais (principalmente dinossauros), e
de personagens, e apresentava dificuldades em seguir instruções.
Apresentava medo em relação a animais que mordem (cachorro).
Foram utilizadas, para a coleta dos dados, a observação, sessão de
Anamnese, orientação familiar e sessão lúdica com a criança. O pai se
apresenta de maneira mais maternal, expressando seus sentimentos
ao filho e tentando compreender suas dificuldades emocionais. A mãe
reedita a educação que teve dos seus pais e mantém uma conduta
mais rígida, focada nas regras, de uma forma exigente. Na sessão
lúdica, a criança mostra-se cansada, sem saber com o que e do que
quer “brincar”. Quando entra na brincadeira, utiliza vozes de
personagens e de animais para se expressar. Observamos que suas
fobias infantis estão ligadas a um temor injustificado e não relacional
de objetos, seres ou situações. Concluímos que o sintoma Fóbico é
situado como um mecanismo de defesa, que provoca o deslocamento
da angústia para um objeto Fóbico exterior ao sujeito, no intuito de
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amenizá-la. O objeto Fóbico tem, pois, um valor substitutivo: ele
nada mais é do que o disfarce simbólico daquilo que substitui.
Segundo Freud (1965), as Fobias deveriam ser consideradas como
síndrome que podem fazer parte de diversas neuroses, não devemos
classificá-las como processos psicológicos independentes.
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VÍNCULO DE UMA CRIANÇA ADOTIVA – UM ESTUDO
PSICANALÍTICO
Sheila Botelho Gargbellini74
Resumo
Este trabalho teve por objetivo investigar as determinações psíquicas
no que diz respeito à adoção e suas implicações nos problemas de
aprendizagem como sintoma através dos fenômenos psíquicos
registrados e avaliados no diagnóstico psicopedagógico. As técnicas
aplicadas foram: entrevista clínica aberta com os pais e sessões de
atendimento clínico utilizando atividades de desenhos livres com o
pré-adolescente adotivo. O material coletado foi analisado e
compreendido à partir do modelo das “Configurações Vinculares”.
Encontramos nesse estudo os seguintes resultados: o préadolescente desenvolveu sua estrutura psíquica na interação com
o(s) objeto(s), aprendendo modelos de vínculos que contribuíram
para a estruturação de sua mente. Deste modo, obsrvamos dois
campos psicológicos no vínculo: um interno e outro externo.
Constatamos que existem objetos internos e objetos externos. Assim,
é possível estabelecer um vínculo na relação com esses dois pólos de
objetos: objetos externos e objetos internos. Compreendemos, dessa
forma, que cada um desses vínculos têm um significado particular
para cada indivíduo. Finalmente detectamos que a Psicanálise, como
um processo com a situação viva, estabelece entre o terapeuta e o
paciente uma relação espiral e uma relação dialética.
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O PSICÓLOGO EM GRUPO NATURAL DE FAMILIARES DE
PACIENTES INTERNADOS EM HOSPITAL GERAL
Letícia Kancelkis Porta75
Antonios Terzis76
Resumo
Devemos considerar, primeiramente, que, na Psicologia grupal,
encontramos uma grande diversidade de técnicas, sendo que
podemos distinguir duas categorias de grupos: a dos grupos naturais
e a dos grupos criados artificialmente. No primeiro caso, as técnicas
efetuam-se no lugar habitual das atividades próprias do grupo, de
forma que, sob o ponto de vista clínico, há a suposição de que o
psicólogo adquire um status de um observador participante. O
trabalho do psicólogo não se trata de uma prática mas de “práticas”,
que nos incluem como sujeitos do vínculo, em distintos níveis
possíveis de intervenção. Portanto, pensamos na validade de
estratégias que possam ir acompanhando e configurando, junto aos
familiares de pacientes de hospital geral, um processo de trabalho em
vínculo, o qual possa ir se construindo no decorrer dos encontros,
naturalmente. Supomos que o grupo intersubjetivo é um dos lugares
da formação do inconsciente, demonstrando ser um dispositivo de
investigação e de tratamento das formações e dos processos da
realidade psíquica envolvida na reunião de sujeitos. Consideramos,
ainda, que as atividades de pesquisa e de transformação não
esperam o psicólogo de grupo para serem desencadeadas, estando,
permanentemente, em funcionamento. Sendo assim, o psicólogo de
grupo pode tornar-se mais eficaz quanto mais se inserir em uma
atividade coletiva espontânea de pesquisa e de transformação. Seu
papel consiste em facilitar um processo coletivo, no qual ele seja um
instrumento capaz de proporcionar a possibilidade de um diálogo
permanente do grupo consigo próprio.
Palavras-chave: grupalidade; psicanálise; instituição.
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O PRIMEIRO NARCISISMO E O GRUPO
Celina Audi77
Antonio Terzis
Resumo
Em Psicologia das massas e analise do “eu”, Freud (1921) inicia
discussão sobre conflito resultante entre grupo e narcisismo
individual, repelido e atraído entre ambos. O grupo se torna possível
por meio da idealização de intermediário, pessoa diferente da
formação da comunidade grupal, e podem identificar-se entre eles.
São utilizados em sua relação os mecanismos de identificação e
idealização que supostamente explicariam o conflito eu - grupo.
Exemplo, relações do sujeito com os pais, irmãos, como integrante de
grupo, indivíduo como singular sofre influências de uma só ou de
número restrito de pessoas, cada uma adquire para ele importância
considerável. A partir das indicações de Freud (1914) sobre origem
do narcisismo retratam “o filho” como uma herança e continuação do
narcisismo dos pais.
É fundamental para dar inicio a formação do grupo a existência de
“um sentimento de coletividade”, o deslocamento do narcisismo
individual para o grupal. Os integrantes devem permitir transição de
um caráter transformador: será objeto em comum, intermediário e
transitório. Pode ser visto como objeto de análise e eventualmente de
interpretação. O conflito eu/grupo, realmente parece difícil considerar
de outro modo que conflituosa a essa relação, se somente temos em
conta o narcisismo que investe ao eu como objeto. O Sujeito deve
manter quantidade de energia voltada para si, precisa permitir viver
tal transição. Esse conflito assegura, no vínculo, parte da exigência
de trabalho psíquico que produz os processos de mentalização.
Espera-se iniciar o processo de formação do pesquisador,
preparando-se para desenvolver pesquisas sobre o método
psicanalítico aplicado aos fenômenos de grupo.
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BRINCADEIRAS DE CULINÁRIA –
UMA PROPOSTA DE OFICINA PSICOTERAPÊUTICA
Michele Carmona Aching78
Fabiana Follador e Ambrosio79
Resumo
Apresentamos uma proposta de intervenção psicanalítica inspirada no
estilo clínico Ser e Fazer: a Oficina “Brincadeiras de Culinária”. Neste
projeto, realizado em uma escola particular do Município de São
Paulo, em um grupo com dez crianças com idades entre seis e sete
anos, faz-se uso de uma materialidade mediadora, apresentada pela
psicoterapeuta com o intuito de favorecer a expressão emocional dos
participantes. O objetivo da oficina é psicoterapêutico, ou seja,
busca-se criar um espaço transicional onde a experimentação de
novas maneiras de ser e de estar no mundo possam acontecer.
Compreendemos a pesquisa e a clínica psicanalíticas a partir da
possibilidade de uso do método psicanalítico, interpretativo em seus
fundamentos, e concebemos a intervenção realizada pelo psicanalista
acontecendo com o objetivo de favorecer a integração pessoal,
proporcionando ao participante/paciente o viver a partir de sua
gestualidade espontânea.
Nesta clínica, o psicanalista, ao apresentar a sua materialidaderabisco, propicia a comunicação emocional e facilita a ocorrência de
vivências criativas, favorecendo a aquisição de condições emocionais
que fortalecem a personalidade integral dos participantes.
A apresentação do mundo da culinária pela terapeuta dá às crianças a
possibilidade de criar o mundo que está sendo apresentado, posição
existencial ligada à saúde emocional; as particularidades e
necessidades de cada criança são acolhidas, compreendidas e
satisfeitas; as intervenções – de tipo não-interpretativo - contribuem
para o fortalecimento geral da personalidade, para o sentimento de
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confiança no cuidado ambiental e para a facilitação de
relacionamentos mais harmônicos e éticos. Para além do ambiente de
“Brincaderias de Culinária”, compreendemos que as experiências
vivenciadas nesse mundo culinário poderão ser transpostas para a
vida geral das crianças, favorecendo um viver verdadeiro, menos
defensivo e espontâneo.
Palavras-Chave: Winnicott, Psicanálise, Estilo Clínico Ser e Fazer
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